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Comparaison de l'état de l'aptitude physique chez les 
jeunes nageurs garcons ( 11 � 12 ans) categorie 

benjamins licencies au niveau des diffarents... 

 "#188 � 2019 Galdem Mahieddine

coorelation entre laperte de la masse len trainement en 
pliometrie le developpent de la detente chez les 

volleyeuses seniors feminin

 "#166 � 2019 madjbour abderrahmane

Etude sur l'animation et les aptitudes motrices chez les 
enfants de 6 à 12 ans selon leur milieu de résidence

 "#012 � 2019 Kherchi Toufik

Evaluation du niveau de developpent physique et son 
importance dans l orientation des jeunes talents 13 � 15 

ans en athlatisme cas de wilaya d'alger

 "#126 � 2016 Benregreg Nesrine

Importation de la classification fonctionnelle en para�
athlétisme et son impact sur la performance sportive

 "#025 � 2019 aichaine Zoubir

l'état de lieu de la consommation des complements 
alimentaires ( les proteines( 

 "#177 � 2019 Houaoura Mouloud

Labandon sportif chez les  jeuns nageurs Algerins de la 
tranche d'age 15 ans 18 ans Etude comparative entre 

les filles et les  garcons

 "#191 � 2015 LilLia BOUDJEMA

>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Lر@N# OPG ت@RLOKNCراء اH# T@UV2019 � 144#" ا HFNX ادHZ#

 [\IJ @]K^_`؛ و"AرHKCا >b]# OPG >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLه@ت أ@UVإ
>FghiCات اBFjKNCا

 "#055 �  2014 kFNC lmرا

اUV@ه@ت اIpRC< اOPG kFF\#@UC اHF# rs kAOtKCان `Opم و FbZV@ت اn@ibC@ت 
rNAآ@دvا w]xFtKJ @]K^_`و >?@ABCو ا >FGHICا

 "#101 � 2016 >bFNL@A rIZ`

 >FJBKCا >gX ل_z r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs يOG@~Cر اORCا �F#_V ه@ت@UVا
>F?@ABCو ا >FGHICا

 "#044 � 2019 BtJOJا BFhCب ا@�

اUV@ه@ت �F#_V اORCر اOG@~Cي N# OPG@رL< ا�RiG< اFGHIC< و اF?@ABC< و 
`_^K[@ IJ\] اBFjKNCات

 "#181 � 2017 kAHCم �_ح اO]Cد

r?@ABCوا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# OPG �LOKNCا >pXB# �F#_V ه@ت@UV2016 � 016#" ا HNP# ريHAO^

"AرHKCا >b]# OPG >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Ipn ه@ت@UV2019 � 187#" ا >UAHz �AاBJ

 rGHICط ا@ibCم اO]x# OPG >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا H]\# >Ipn ه@ت@UVا
rLراHCز ا@UGا� >F\sاHJ �K^_` ي وOJBKCا r?@ABCا

 "#184 � 2019 rNpL �FIL

 rGHICط ا@ibCم اO]x# OPG >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا H]\# >Ipn ه@ت@UVا
w]C >FVا�Cا >Fp`@xC@J @]KV@^_` ي وOJBKCا r?@ABCا

 "#159 � 2017 wAB# rNp{`

 >FJBKCدة ا@# wp\V OPG rG@~Cول و اvر اORCا >Fا�HKJا� >pXBNCا rNp\# ه@ت@UVا
>?@ABCوا >FGHICا

 "#167 � 2017 BNpJاOxP# �Jظ

 �AOgKCو #[@رة ا >Aر@UxGة ا�OZCا >FNbV �p` يBK#OFpJ rIAرHV �#@GBJ ا�@ر
 HFCة اBآ rs : |FL >AدOCO# rG@~Cا w{ZCا HFCة اBآ |ABxC >FGاHF# >Lدرا �

 Bt{\#...

 "#036 � 2019 Bه@n r{ILOJ

 >ABN\Cا >�xCم اHZCة اBآ rI`� أداء �p` ربHNCا >Fghm  B13 � 10(أ� ( 
>bL

 "#043 � 2015 kF#ا HNP# اويBP�

>F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLت أ@]F�OV دات و@mإر B2012 � 052#" أ� >Aد@G رةOnOJ

 �p` "AرHKCا �FC@Lأ [\IC >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLام أHhKLا B2015 � 013#" أ� rG@NXBCا rLObL
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اBC?@ اBPCآHC rى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 rs >FL@Lرات ا�@]NCا [\J wp\V kF{PV �p` >{s@bNCب اOpLام اHhKLا Bا�
r�@]bCر اORCا �F#_V ىHC ةB�@RCة اBtCا

 "#042 � 2019 HNP# ل_\m

ا�B اHhKLام اLOC@�� اFbZV kF{PV rs >F�OCObtKC< ا�ZCف #k ا�رZV@ء z_ل 
HFCة اBآ rs �AOgKCا >^HJ @]K^_# و >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX

 "#107 � 2019 rPpn ن@NAا

 >FJBKCا >Lر@N# T@UV �F#_KCا >F\sدا �p` �A�\KCط ا@NGا [\J امHhKLا Bا�
اFGHIC< واrs >?@ABC اORCر اOG@~Cي

 "#073 � 2019 kpFxL يBFPJ

 >`B{Cة و اOZCا rKx� kF{PV rs اريBtKCا �AرHKCا >ZABn امHhKLإ Bا�
rI`_C آBة اHZCم

 "#127 � 2015 اOCاJ kAHs_ل

 >`B{Cة و اOZCا rKx� kF{PV rs اريBtKCا �AرHKCا >ZABn امHhKLإ Bأ�
HFCة اBآ rI`_C

 "#127 � 2015 اJ kAHFsOC_ل

 rs اريBtKCا �AرHKCة و اHiCا �xVBNCي اBKxCا �AرHKCا rKZABn امHhKLا Bا�
�Lم اواHZCة اBآ rI`� ىHC >Fp�\Cة اOZCا BAORV

 "#066 � 2019 kAHCا lABm �Fj#

أ�B إBKLاFUFV< اHKCر�I? �p` "A اz �F#_KC_ل gX< اFJBKC< اFGHIC< و 
>?@ABCا

 "#070 � 2012 `N@ري FX@ة

>AOJBKCت ا@{L�NC@J >?@ABCوا >FGHICا >AOJBKCا >#O�bNCت ا@X_ا� B2019 � 068#" ا� ^_J �FC_ل

أ�B ا�gV@ل اON\Cدي و ا�p` rZsv اk` @?BC ا�p` �N\C اBNCآI@ت 
>F?@ABCا

 "#051 � 2012 kF{A rGاBZ#

>F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lأ �p` r{xbCاق اBKXا� B2016 � 118#" أ� wFtPCا HI` rpأآ kJ

ا�B ا�دارة اkF{PV rs >F?@ABC اxtC@ءات اHC >FZAO{KCى OGادي آBة اHZCم 
 >sBKPNCا >ABا��UCو : ا Bا��UCا >AدOCO# rAد@G ىOK{# �p` >FGاHF# >Lدرا

�Cد ا@PVا...

 "#037 � 2019 "GOA lABm ن@GرOJ

 >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gPC ز@UGا� >F\sدا �p` >?@ABCت ا@J@ا�� Bأ�
) HC )15 � 18 >bLى �F#_V اORCر اOG@~Cي 

 "#059 � 2015 �O\L rPpAOد

 � 15( أ�B ا��@J< ا�p` >F?@ABC ا�FgPKC اHCرا�FNpKC rL اORCر اOG@~Cي 
18 ( >bL

 "#130 � 2015 kAHCر اOG شOb#أ

�LOKNCر اORCا �F#_V ىHC wp\KCا >F\sدا �p` �IiCب ا@\Cvا B2017 � 052#" أ� HAي زاHFNX

  PV مHZCة اBآ rI`� Hb` >`B{Cا kF{PV rs ص@hCا rIAرHKCا �#@GBICا Bأ�
12>bL 

 "#032 � 2013 HFUNCا HI` rG@NXد

أ�B اGBIC@#� اHKCرx� BAORV �p` rIA< اHNCاو#< اHC >�@hCى �`rI آBة 
�Lأوا lb� مHZCا

 "#080 � 2012 kAHCا kAز wFاهBJإ rNL@^

 �p` >p{Cة اBآ >I\C �KLر@N# @FآBX kF^O\NCا �p` r{xbCا BF�PKCا Bا�
اBtCاrL اBPKNCآ<

 "#122 � 2019 HI` >J@J اKxC@ح

2019 � 152#" ا�B اHKCر�A اBK#OFpICي BAORV rs ا�رZV@ء rs آBة اHZCم kF#ا� HNP# rوآ

 lb� �AORCا �xZCص ا@gKzى إOZCب ا@\Cأ r?@Aر �p` rpZ\Cا �AرHKCا Bأ�
أ�@¢B و أآ@BJ ذآOر

 "#199 � 2015 #HI` ¤FC@i ا£

أ�B اHKCر�A اABC w�KbNC@?< اJ ONG �p` >X@I{C\] اxgC@ت اBKGvو#ABK< و 
 >ABN\Cا >�xCا Hb` �{KtNCي اBZxCد اON\Cب اHPV k# >A@^OC15  � 13( ا (

>bL

 "#082 � 2012 HNP# rpLB#

 >F\?و rs >Aر@UxGة ا�OZCا >FNbV �p` >ABK#OFpICا >ZABRC@J �AرHKCا Bا�
 �Lاوا lb� HFCة اBآ rs ln@hCم اOU]Cر ) 17 � 19(اOذآ

 "#069 � 2019 >AHFC >\N�OJ

 >FJBKCا ¥gX ل_z wp\KCا rs دةOUCا �p` ءات@xtC@J >Jر@ZNC@J "AرHKCا Bأ�
>AOG@~Cا >pXBNCا rs >?@ABCو ا >FGHICا

 "#184 � 2015 HFCوا >AزاO#

 �FgPKCا �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا rs ءات@xtC@J >Jر@ZNC@J "AرHKCا Bأ�
اHCرا�F#_KC rL اORCر اOG@~Cي

 "#076 � 2017 HNP# انBAو
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 >AOG@~Cا >pXBNCا rs �F#_KCا >Fghm �p` ءات@xtC@J >Aر@ZNC@J "AرHKCا Bا�
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z k#

 "#062 � 2019 `N� �gb@ل

أ�B ا�FCHKC اNKC[HFي `�p آBn >FNح NX] اrs kIpC اHCم HCى �`rI آBة 
rGHICا H]UCا H\J مHZCا

 "#113 � 2016 �xRg# >bLOJ

 �F#_KCا >FآOp{Cت ا@JاBR?ا� lFxhV rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا Bأ�
>AOJBKCت ا@{L�NCا rs راتHhNCا �p` kFb#HNCا

 "#034 � 2013 kAHCر اOG ن@XBL

أ�B اFJBKC< اFGHIC< واFZPV rs >?@ABC| اOKCاs| ا��HC r`@NKى �F#_V اORCر 
 �LOKNC15 � 12ا>bL 

 "#123 � 2016 �@s BJ@رس

>Aد@gK^ت ا�@{L�NCى اHC ر@]mا� �F\xV rs r?@ABCا |AO{KCا B2013 � 071#" أ� >pFN� riF^

 OPG w]ه@UVا �A�\V rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lv �NKtNCا kAOtKCا Bأ�
�LOKNCر اORCا rs "AرHKCا >b]#

 "#029 � 2016 tG@ع آN@ل

HFCة اBآ rs �FRbKCو ا �AOgKCا rVر@]# �p` rtF#@bAHCو ا  J@~Cازن اOKCا B2015 � 208#" أ� >FGا wL@ZpJ

2015 � 006#" أ�B ا�NPC ا�Cا�N# �p` H@رrL اibC@ط اr?@ABC ا�NCدوج >NF{G lAB`OJ

>F?@ABCت ا@{L�NCا rs kFp#@\Cى اHC rxF©OCا @?BCا |FZPV rs �sاOPCا B2014 � 056#" أ� "FG@A rC@¢Os

 kFZاهBNCى اHC rGواH\Cك اOp{Cا k# �FpZKCا rs >F`@NUCت ا@?@ABCا B15( أ� 
rs >bL اORCر اOG@~Cي) ) �18 

 "#096 � 2017 O` kJدة X}@م

>gPCء ا@bأ� >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأداء أ >Fb]NCط اOj�Cا B2016 � 044#" أ� HNP# د@F`

ا�B اOj�Cط ا�p` >Fb]NC أداء أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC اORCر 
اOG@~Cي

 "#160 � 2015 �A�` رق@n وجH^

 >ABAH# ىOK{# �p` يBiICرد اONpC rxF©OCداء اvا �p` >Fb]NCط اOj�Cا Bأ�
>?@ABCب وا@IiCا

 "#035 � 2015 BJا�NX �Jة

>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLى أHC rxF©OCا @?BCا �p` >Fb]NCط اOj�Cا B2017 � 117#" أ� �{F` �#@ه

>?@ABCا rs >رآ@iNpC �F�OKCا rs �FNpKCذ و ا@KLا� kFJ >FC@gVا� >^_\Cا B2015 � 143#" أ� HNP# ق@PLإ

 Hb` >F?@ABCت ا@{s@bNCا rG >p{Cة اBآ rI`� ى اداءOK{# �p` |pZCا Bأ�
 )lb� )15 � 16 اImv@ل 

 "#135 � 2015 jnOJ@ن s@روق

 >F#OU]Cو ا >F`@sHCت ا@F\?OCا rbZKCداء اvا kF{PV rs >`B{Cة و اOZCا Bأ�
 rVر@]NC ) |P{Cا HgCا (BJ@أآ lb� ةB�@RCة اBtCا rI`_C.

 "#113 � 2012 أHF`  Aة BFgGة

>F?@ABCت ا«ibNCل ا@N` ىHC �N\Cا k` @?BCا rs دة@FZCا B2012 � 093#" أ� wFpL rxAزر

 �F#_V ىHC rGواH\Cك اOp{Cا �p` يOJBKCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCا Bأ�
>AOG@~Cا >pXBNCا

 "#086 � 2012 kAHCا rx� HAدر

 >pXBNCا �xn >Fghm BAORV rs rLرHNCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCا Bأ�
>Fا�HKJا�

 "#090 � 2015 lLOA زوB^

 >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_KC r{xbCا |sاOKCا �p` r?@ABCا rGHICط ا@ibCا Bأ� )
16 � 19 ( >bL

 "#028 � 2014 kAHCل ا@N� يHF\C

 �F#_V ىHC >F{xbCرات ا@]NCا [\J >FNbV rs r?@ABCا rGHICط ا@ibCا Bأ�
bL< ) 18 � 15(اORCر اOG@~Cي 

 "#039 � 2015 HNP# اري�#

 >FL@Lرات ا�@]NCا [\J >FNbV rs >XBKZNCا >FIAرHKCات اHXOCا Bأ� )
 � 15( �lb أIm@ل . HCى �`rI آBة اB�@RCة ) اP{C| . اHgC . ا�رL@ل 

17( 

 "#021 � 2015 kJ اHI` �F\A ا£

أ�B اHXOCات اHKCرx� >FNbV �p` >FIA< اZNC@و#< kF{PKC أداء اHC HgCى 
 )rI`� )15 � 18 آBة اB�@RCة 

 "#002 � 2014 wABtCا HI` ر@gbC

أ�B اHXOCات اHKCرx� >FNbV rs >FIA< اHNCاو#< اO]Cا�kF{PKC >F ا�داء 
) bL< 18 � 15( اHC r#OU]Cى آBة اB�@RCة �lb أIm@ل ا�xC< ذآOر 

 "#019 � 2014 B�@bCا HI` rKhJ

ا�GBJ B@#� اHKCرHhKL@J �Aام اtIiC< اHKCرFIA< و ZABRJ< اHKCر�A اBKxCي 
`J BAORV �p\] اxgC@ت اFGHIC< و اNC[@رHC >Aى m@G¬ آBة اHZCم

 "#124 � 2019 lFtpJ هi@م
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 r�m@G Hb` >`B{Cا >x� �p` rآBPCا |sاOKC@J ص@z �AرHKCا �#@GBJ Bا�
 bL<12 � 10آBة اHZCم 

 "#101 � 2017 wF{G اقOKCOJ

 >FGHICت ا@xgCا [\J BAORV rs حBKZ# �AرHV �#@GBJ Bا�( |sاOV � ازنOV (
HCى �`rI آBة اHZCم

 "#047 � 2019 t`OJ@ز n@رق

 >Aر@UxGة ا�OZCا BAORV rs >ABK#OFpICا kAر@NKCا �p` rbI# rIAرHV �#@GBJ Bا�
 k# �^ا >�s مHZCة اBآ rI`� ىHC19>bL 

 "#118 � 2019 wFاهBJم اHF#د

 k#  AOgKCد^< ا kF{PKC >GوBNCا >x� >FNbV rs حBKZ# rIAرHV �#@GBJ Bا�
 >ZRb#6 HFCة اBآ rI`� �F#_V ىHC ر@K#ل �  ا@Imا lb�)13 � 15>bL (

 "#120 � 2019 HFCن وObg`

ا�HV �#@GBJ BرBKZ# rIAح OgKpCر ا�CهJ kF{PV rs rb\] اNC[@رات 
دراHF# >LاAOG@� |ABs �F#_KC >FG< ا�Ozة `OtFس : ا�rs >FL@L آBة اHZCم 

...BtCة اHZCم او�د

 "#029 � 2019 rp` �FRJ

 �F#_KC >FGHICت ا@xgCا [\J BAORV rs >FآBPCب ا@\CC �#@GBJ B9 � 8أ� 
ObLات

 "#123 � 2015 #�FKKbي FxL@ن

 >FGHICت ا@xgCا B�@b` [\J >FNbV rs ةBFjgCب ا@\C_C حBKZ# �#@GBJ Bأ�
HCى �F#_V اORCر اz rG@~C_ل gX< اB# ( >FJBKCوG< � راO^ � >^@mة ( 

>?@ABCوا >FGHICا

 "#055 � 2017 ^Bاrm أBmف

>F?@ABCا >{L�NCءة ا@xآ �sر �p` >ABiICارد اONCا BFF{V B2014 � 044#" أ� >U]J rNn@s

>F?@ABCا >{L�NCءة ا@xآ �sر �p` >ABiICارد اONCا BFF{V B2017 � 157#" أ� >pFCد rNpFL

>F?@ABCت ا@ibNCا �p` TدودB# و r?@ABCا |FIRKCت ا@FUFVاBKLا |FIRV B2019 � 128#" ا� OKmاح اFC@س

ا�BFA@\# |FIRV B اC}_#< ا�#�F\xV rs >Fb ا�داء اrxF©OC دا�z اibNC@ة 
>F?@ABCا

 "#092 � 2019 wC@L `@دل

ا�BFA@\# |FIRV B اC}_#< ا�#�F\xV rs >Fb ا�داء اrxF©OC دا�z اibNC®ة 
 >F?@ABCا :Bا��UCا >A�OJ >F?@ABCت ا«ibNCا [\J �p` >FGاHF# >Lدرا

 "#092 � 2019 wC@L `@دل

أ�FbZV B< اkF{PV rs OAHFxC@J wFp\KC اwtPKC اBPCآHC rى �F#_V اORCر 
 >FpU\Cا >FbZV �LOKNCز � ا@INUCا�

 "#084 � 2012 `t@ش أNL@ء

 >FJBKCا >gX ء@bأ� r�O¢اHFICك اOp{Cرة ا@iKLا rs rJBNCت ا@]F�OV Bأ�
>?@ABCو ا >FGHICا

 "#022 � 2012 >Aورد wL@ZpJ

ا�gX B< اFJBKC< اFGHIC< و اO� �p` >?@ABCرة اHC w{UCى �F#_V اORCر 
r�@]bCا

 "#179 � 2019 `N@روش �_ل

 �F#_V ىHC r`@NKك ا��Op{Cا �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX Bأ�
اORCر اOG@~Cي

 "#057 � 2015 Bه@RCا HNP# kAH#OJ

 lgG و >pAORCت ا@s@{NCا rا�H` ىHC r?@ABCداء اvا �p` �AرHKCط اBs Bأ�
اrs >pAORC أC\@ب اOZCى

 "#014 � 2012 �C@# ولBC

أ�B آx@ءة أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واkF{PV rs >?@ABC اOxKCق اrpZ\C و 
�LOKNCر اORCا �F#_V ىHC ري@tKJا�

 "#039 � 2017 wV@X BA@ts

 kF{PV �p` ءات@xtC@J >Jر@ZNCا |sو >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Lر@N# Bأ�
r�@]bCا w{ZCي اOG@~Cا wFp\KCا >pXB# �F#_V ىHC >`B{C@J ةOZCا >x�

 "#026 � 2016 wABط آ@FjpJ

ا�N# B@رL< اibC@ط اrGHIC ا�p` r?@ABC ا�دراك اBPCآHb` r ا�F#_KC اORCر 
 rا�HKJات  ) 9 � 6( ا�ObL(

 "#153 � 2017 lLOA انBN`

 >pXB# �F#_V ىHC w{UCرة اO� ء@bJ rs r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# Bا�
 �LOKNCا :�Lو Bا��UCت ا@RLOK# [\J �p` >FGاHF# >Lدرا

 "#020 � 2019 �V@s بOهO#

 >FJBKCا >Lر@NNC �F#_KCا >F\sدا �p` @AرOC@tICدة ا@]m rs wFFZKCا �NG Bأ�
>?@ABCوا >FGHICا

 "#096 � 2016 ذراع اHbZCول J_ل

ا�B وL@�� ا��BKL@ع `�p اFpC@^< اH\C >FGHICا�r أC\@ب اOZCى اgKz@ص 
>ABF�PKCا >pXBNCل ا_z BJ@أآ lb�

 "#046 � 2014 #�HAي ر#�@ن

>F?@ABCت ا@Aد@PVا� BFF{V rs ا�دارة >FsاBKX2013 � 072#" ا BFzOJان B]mزاد
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2013 � 025#" اIKz@ر OC@tJرA@ اFJBKC< اFGHIC< و اF?@ABC< و `_^� v@JهHاف اAOJBKC< اBZNCرة N` kJ@رة آN@ل

 H]\# >Ipn ىHC rLراHCا �FgPKCا �p` @هBF�@V و @AرOC@tICا �\m ف_Kzا
 >F?@ABCو ا >FGHICت ا@n@ibCت ا@FbZV م وOp` : >b{Cا >Ipn �p` >FGاHF# >Lدرا

...ا�و�C ج

 "#089 � 2019 �LO# >AOm

 rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا Hه@\# rs @]ZFIRV ىH# و >p#@iCدة اOUCإدارة ا
?� #\@BFA ا��Aو

 "#008 � 2016 HNP# rGد

2019 � 105#" ادارة اs@bNC}@ت و ا�ORICت اF?@ABC< اHNCر�p` >FL ا^I@ل اBxCق اiNC@رآ< rp` rpFp`OJ

r?@ABCدود اBNCا �p` @]L@t\Gوا >F?@ABCت ا®ibNC2014 � 098#" إدارة ا kFNC HABm

 �p` @هBF�®V و >?@ABCا �IiCب ا@\CC >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLإدراج أ
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V دودB#

 "#072 � 2017 kF#ا HNP# rjA@L

 rآBPCا wp\KCا �p` @]V@L@t\G ي وإOJBKCا r?@ABCط ا@ibCا "AرHKCا �FC@Lا
HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#050 � 2015 �A@` kJة `@دل

 OPG >F\sاHC@J @]K^_`و >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lv "AرHKCا �FC@Lأ
#N@رL< اFJBKC< اFGHIC< واHC >?@ABCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#123 � 2017 |Fsر HF\L ديOUCا  Aأ

 >FJBKCط ا@ibCا rs >FNFp\KCاف اHهvا |FZPV rs @ودوره "AرHKCا �FC@Lأ
اFGHIC< واrNp\K# >F?@ABC اORCر اOG@~Cي

 "#134 � 2017 OJدور Nn@s< ا�CهBاء

 >Lر@N# �p` ل@I^ا� OPG �F#_KCا >F\sرة دا@�¯J @]K^_`و "AرHKCا �FC@Lأ
اFJBKC< واrs >?@ABC اORCر اOG@~Cي

 "#058 � 2015 >bAري ز@j#

2016 � 066#" أ�FC@L اHKCرA" و`_^HJ @]KاF\Fs< اHJ rs wp\KCا¢F�O< اZNC@رxtC@J >J@ءات >Fزه �IL

>F?@ABCت ا@�F]Cإدارة ا rs >~AHPCا |AO{KCا �FC@L2012 � 087#" أ >NFpL >NmOJ

bL "#114 � 2012< ) 17 � 15(أ�FC@L اZKG@ء �`rI آBة اHZCم �lb أIm@ل  rp` شObآ

 rآBPCا wp\KCا �p` @]L@tGى اH# ي  وOJBKCا r?@ABCط ا@ibCا "AرHV �FC@Lأ
HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#058 � 2017 kAHCر اOG >#@V

 �p` rآBPCا wp\KCس ا@t\G ى إH# ي وOJBKCا r?@ABCط ا@ibCا "AرHV �FC@Lأ
�LOKNCر اORCا �F#_V

 "#124 � 2017 دو#r اH]NCي

 �p`@هBF�®V م وHZCة اBtC >ABا��UCا >CORICا rs kFJرHNCا >C@^و إ >C@ZKLب ا@ILأ
KG@�� اBxCق

 "#085 � 2015 >F#� يHAزOJ

 rs >F?@ABCا >IiCب ا@\Cvا  >bN�KNCت ا@bFh{KCا �p` �F#_KCل ا@I^ب إ@ILا
gX< اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC اORCر اOG@~Cي

 "#005 � 2016 >F#@L rCHI`

أIL@ب ا��@J@ت اF?@ABC< اB\KA rKCض C[@ ا�F#_KC أ�b@ء إ�Bاء إ#PK@ن 
اFJBKC< اFGHIC< واORpC >?@ABCر اOG@~Cي

 "#057 � 2016 أ`BاXBs rJ@ت

 Hb` �LOK# >\JاBCا >b{Cا �F#_V ىHC >F?@ABCت ا@J@وث ا��HX ب@ILأ
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCن ا@PK#اء اBإ�

 "#050 � 2013 kF{A HNP# وي@FPA

2019 � 175#" اIL@ب `�وف ا�p` >IpRC اFKz@ر اgKz@ص اINUC@ز BL B�@Gور

2019 � 046#" اIL@ب OxGر ا�G@ث #N# k@رL< اFJBKC< اFGHIC< و اrs>F?@ABC اORCر اOG@~Cي `BFi هi@م

أIL@ب ZG¥ اFKL\@ب أ�V@Lة اFJBKC< اFGHIC< و اF?@ABC< اwFp\KC اOG@~Cي bNC[@ج 
اZNC@رxtC@J >J@ءات

 "#016 � 2013 BRCش `N@د

أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و دورrs T اk# �FpZKC اOp{Cآ@ت اH\CواHC >FGى اBNCاه| 
 >ABN\Cا >�xCي اOG@~Cر اORCا rs  )15 � 18 ( >bL

 "#103 � 2017 HNP# ح_�OJ

 rs @و دوره >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا "AرHV rs >~AHPCا�| اBRCم ا@hKLا
اOK{# k# �sBCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#163 � 2019 �FpUCا HI` سOnBآ

 >FآBPCرات ا@]NCا wp\V rs ةBFjgCت ا@`ONUNC@J "AرHKCب اOpLام أHhKLإ
>F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bأ�

 "#010 � 2013 BFNL اشOp`

اHhKLام اOpLب اs@bNC}< و #Hى wFp\V rs BF�@V اNC[@رات ا�BtpC >FL@Lة 
اB�@RCة pXB# �F#_KC< اORCر اOG@~Cي

 "#071 � 2019 |FsOV ل�F`
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اHhKLام ا�KL@ذ OpLvب  اZ\C@ب واwp\V �p` �L@t\G اwFZC ا��HC >F`@NKى 
�LOKNCر اORCا �F#_V

 "#137 � 2015 @FLأ >bAأود

 �p` @هBوأ� >F�O¢اHICا >^_\Cا �F\xV rs Tودور r{AرHKCب اOpLvام اHhKLا
اBC?@ اBPCآHC rى pXB# �F#_V< اwFp\KC اOG@~Cي

 "#096 � 2015 rp` r?راOJ

>F?@ABCا >AHGvا �AONV rs Tودور r?@ABCا |AO{KCا >FUVاBKL2014 � 052#" إ أوL rG@IC\@د

إBKLاFUFV< اAO{KC| اL�NC@J r?@ABC}@ت اF?@ABC< ا�UCا�O? rs >ABء 
ا�OPKCت

 "#074 � 2013 lABm "ABJBJ

اBKLاFUFV< اBFF{KC ا�داري ibNpC»ت اF?@ABC< و ا�p` @]V@L@t\G اvداء 
r?@ABCا

 "#125 � 2017 �Jر ش راOn

اBKLاFUFV< اBFF{KC ا�داري ibNpC»ت اF?@ABC< و #Hى BF�®Vه@ `OK{# �pى 
 LاBbNV ي ا�ولO]UCا |ABxCا HFCة اBت آ@I`� ىHC ز@UGا�

 "#028 � 2013 >UAHz >G@� kJ

 >AOJBKCت ا@{L�NCا �zدا >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX BAORV >FUFVاBKLا
Bا��UC@J

 "#157 � 2019 ¢rJB ام آO~pم

اN\KL@ل أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اLOpC >?@ABC@�� اHICا¢FZPKC >F�O| هHف 
اrs >gPC اORCر اOG@~Cي

 "#024 �  2016 >bFN{A kF{PCا

 >ABN\Cا >�xCا >X@I{Cا >?@Aر r�m@G ىHC ء@ZKGا� BFA@\# و "L12 � 9( أ ( 
>bL

 "#093 � 2015 kF#vا HNP# rX@#

إL[@م ا�RC اk# r?@ABC اrs HPC ا��@J@ت اHC >F?@ABCى �`rI آBة اHZCم 
�lb أIm@ل

 "#068 � 2016 rp` �Fدآ

2015 � 122#" إL[@م ا�pRC اB# kF{PV rs r?@ABCدود �`rI آBة اHZCم I\m@ن #�A@ن

إL[@م اibC@ط اrGHIC اbJ rs r?@ABC@ء �Oرة اHC w{UCى �F#_V اORCر 
 �LOKNC15 � 11( ا >bL (

 "#049 � 2015 B# B#@` kJاد

 �F#_KC ز@UGا� >F\sدا k# �sBCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX م@]Lإ
 )19 � 16( اORCر اOG@~Cي 

 "#169 � 2015 آs >F#B@رس

إL[@م w�G اOp\NC#@ت ا�دارFpN` �F\xV rs >A< اhV@ذ اBZCار �دارة اibNC®ت 
>F?@ABCا

 "#075 � 2015 �V@s فBiC

 |sاOKC@J @]K^_` و rLرHNCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCر ا@nإ rs �`@xKCل ا@tmأ
 BN\Cا >�s �F#_V ىHC r`@NKا�� r{xbC18 � 15(ا(

 "#014 � 2013 >A@J rt` kJ

أtm@ل �FxPV ا�F#_KpC rJBNC أ�b@ء و?� NC >FNFp\V >gX rs >ptiNC@دة 
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#164 � 2016 HNXأ rNFاهBJ

 rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا "AرHKC ¥ghKNCا r`@{Cا wUPCا >FC@tmإ
rا�HKJا� wFp\KCا >pXB#

 "#141 � 2017 wه@s OmOJ

HFCة اBآ rJرH# ىHC >Fا�O]Cرة اHZCا �AرHV >FC@tm2012 � 039#" إ >AHFC ن@IFmOJ

أ`Bاض و #�Bmات ا�Rs@ر rs اHKCرOK{# �p` �Aى اvداء �`rI آBة اHZCم 
 �Lاوا lb� )17 �  19 ( >bL

 "#189 � 2015 kAHCا wFXر rPA kJ

ا^BKاح HV �#@GBJرZABRJ rIA< اHKCر�A اBK#OFpICي و أ��p` T B اOZCة ا�FNNCة 
B{C@J`< و J\] اNC[@رات اrs >FL@Lv آBة اHZCم

 "#102 � 2015 FxL rC@F\pJ@ن

 >FGHICت ا@xgCا [\J رORKC rIAرHV �#@GBJ احBK^ا ) >GوBNCو ا >`B{Cا (
 HC14 � 15>bLى �`rI آBة اHZCم 

 "#035 � 2013 BJاج �N@ل

ا^BKاح NpC rNFp\V �#@GBJ[@رات اrs >FL@Lv وHXة ibC >FNFp\V@ط اBtCة 
اB�@RCة HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#049 � 2014 >F#@L rGاBZ#

 �Cا�و �F#_V ىHC >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCم اO]x# OPG >F{xbCه@ت ا@UVا�
�@OGي

 "#031 � 2014 BNpJزوق `HI اK{C@ر

 kFx©ONCادى ا rxF©OCداء اvى اOK{# �sر �p` �V@L@t\Gل ا�داري و ا@gVا�
>F?@ABCت ا®ibNCا rs kFAا�دار

 "#099 � 2015 �s rPA kJاد
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ا�gV@ل ا�داري ودورrs T رOK{# �sى اvداء اrs kFp#@\pC rxF©OC اibNC®ت 
>F?@ABCا

 "#072 � 2014 �NX HC@z kJة

ا�gV@ل اHICا¢KL� kFJ r�O@ذ و ا�FNpKC و اFZPV �p` �L@t\G| ا�هHاف 
�LOKNCر اORCا rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gPC >AOJBKCا

 "#158 � 2019 rPA رOm@`

 >gX ء@bأ� �F#_KCا >F\sدا �sر rs >Nو #}@ه rJBNpC r�O¢اHFICل ا@gVا�
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#019 � 2016 �NXة B# kJزوق

ا�gV@ل اHFICا¢r�O و #Hى إ�p` �L@t\G ا�FgPKC اHCراkFJ rL اKLv@ذ و 
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدرس ا rs�FNpKCا

 "#015 � 2012 >IFIX >�@X kJ

 >\JاBCا >b{Cا �F#_Vو >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lأ kFJ يOJBKCل ا@gVا�
�LOK#

 "#002 � 2015 �FIG rx\Cا

 >gX >رآ@iNCدة ا@Aز �p` T Bو أ� �F#_KCذ و ا@KLvا kFJ يOJBKCل ا@gVا�
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا

 "#062 � 2014 �_ح J_ل

  >gX >رآ@iNCدة ا@Aز �p` TBوأ� �F#_KCذ و ا@KLا� kFJ يOJBKCل ا@gVا�
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCء ا@bأ�

 "#053 � 2015 �_ح J_ل

 wp\KC@J @]K^_` و >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX rs يOJBKCل ا@gVا�
) bL< 18 � 15( اBPCآHC rى �F#_V اORCر اOG@~Cي 

 "#043 � 2019 lFRpCا HI` �A�Cا kJ

 >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gXاف رHأه |FZPV rs Tي ودورOJBKCل ا@gVا�
#k و�[< B�G اKLv@ذة

 "#069 � 2017 HFmر >Ki#

 >F?@ABCت ا@�F]C@J ارBZCذ ا@hVا >FpN\J �K^_` و rNF�bKCل ا@gVا� : >Lدرا
>ABا��UCا >FINCا�و >bUpC@J >FGاHF#

 "#082 � 2019 اBN\Cي FxL@ن

ا�gV@ل اr�xpC و ¢BF اkFJ r�xpC اHNCرب و اHKNCرب اFpN\C< اHKCرFIA< و 
إ�p` �L@t\G اvداء اNC[@ري

 "#013 � 2014 H#@X ري@I�

r?@ABCا |ABxCى أداء اOK{# �sر rs Tو دور �`_Cرب و اHNCا kFJ ل@gV2013 � 046#" ا� |PCا HI` ي�A�`

>F?@ABCت ا®ibNCا BFF{V rs Tودور rNLBCا BF¢ ل@gV2016 � 142#" ا� BFNL rC@ZG

>F?@ABCا�دارة ا wF�bV �p` TBF�®V ل و@gV2013 � 049#" ا� HNXي آO~pم

>F?@ABCت ا«ibNCا rs >ABiICارد اONCإدارة ا rs Tل و دور@gV2012 � 067#" ا� >FUZ� م@N`

ا�v@ر اF{xbC< و ا��rs >F`@NK اkFJ >^_\C أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واF?@ABC< و 
>AOG@~Cا rs w]bFJ @]Fs �F#_KCا

 "#111 � 2017 wFاهBJا rL@^

>F?@ABCت ا®ibNCإ دارة ا rs @ودوره >FUFVاBKL2015 � 029#" ا�دارة ا� OJدN~` >{A@ن

ا�دارة اF?@ABC< و دوره@ BFF{V rs اibNC»ت اF?@ABC< دراONPK# >Lرة OXل 
اIFV �>AHNC@زة � اBNCآI@ت اJ >F?@ABC@ب ا�Cوار 

 "#061 � 2012 >#@Lوش أHFNX

>F?@ABCت ا®ibNCا BFF{V kF{PV rs @ودوره >F?@ABC2015 � 120#" ا�دارة ا �V@s وي@FPA HNP#

 >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z >F?@Aر >J@وث إ�HPC >Aد�NCا >Fر�@hCب ا@ILvا
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC >?@ABCوا

 "#147 � 2015 �FI{pL زي@UX

 >FJBKCا >gX ء@bأ� >F?@ABCت ا@J@وث ا��HPC >Aد�NCا >Fر�@hCب ا@ILvا
اFGHIC< واrs >?@ABC اORCر اOG@~Cي

 "#135 � 2015 `BNFNة �NXة

>F?@ABCت ا@IآBNCا BFF{V rs >\IKNCا >Aا�دار >FUFVاBKL2012 � 078#" ا� kF#أ HNP# ن@#H`

 >FJBKCا >gX ء@bا� �F#_KCا >F\sدا �p` TBذ و أ�@KL_C r{AرHKCب اOpLا�
>AOG@~Cا >pXBNCا rs >?@ABCوا >FGHICا

 "#042 � 2016 OhpJص �NXة

 >FJBKCء ا@bا� >F�O¢اHFICا >^_\Cا �F\xV rs Tذ ودور@KLC r{AرHKCب اOpLا�
>F?@ABCو ا >FGHICا

 "#067 � 2014 >NABآ rG@A�#

 >FpN\C@J >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLم ا@F^ rs Tي  و درOJBKCاف اBmا�
اFNAOZKC< ا�F#_KC >NFp{C اORCر اOG@~Cي

 "#190 � 2019 >F�@L rC@PL

 >FGHICا >FJBV >gX اءBا� �F#_V @]C ضB\KA rKCا >F?@ABCت ا@J@ا��
واrs >?@ABC اORCر اOG@~Cي

 "#064 � 2019 >#@Lب ا@{^

7



>{s@bNCا �p` @هBF�®V ى وOZCب ا@\Cأ >?@Aر rs >\�@iCا >F?@ABCت ا@J@2012 � 016#" ا�� kF{X روزي

 >Lر@NNCا �p` @]L@t\Gوا ، >F`@NUCب ا@\Cvا rs >F?@ABCت ا@J@ا��
>AرارHJ >F?@ABCا >AOG@~Cا �F#_V ىHC �F#_V ىHC >F?@ABCا

 "#197  � 2015 >NF{G r#O#

HFCة اBآ rI`_C داءvى اOK{# �p` @هBF�®V و >F?@ABCت ا@J@2015 � 179#" ا�� |Fxm احO�

�LOKNCر اORCا �F#_V ىHC ز@UGا� >F\sاHJ @]K^_` و >F?@ABCت ا@J@2012 � 042#" ا�� OCO# rX@Vد

 HFCة اBآ rI`� ىHC r?@ABCا�داء ا �p` @هBF�@V ىH# و >F?@ABCت ا@J@ا��
 _BJ@اآ lb��

 "#133 � 2019 HNP# rG@F]J

ا��@J@ت اF?@ABC< و`_^HJ @]KاF\s< ا�UG@ز HCى ا�F#_KC اORCر اOG@~Cي 
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX >Lر@N# ء@bا�

 "#124 � 2016 wFpX لOLر

u 17 ( >AHGv(ا�`Hاد اrGHIC و B# �p` TBF�®Vدود �`�s rI< اImv@ل 
اBCاRJ< اsBKPNC< اvوBtC �Cة اHZCم

 "#071 � 2015 rbjCا HI` ري@�hC

>{s@bNCء ا@bدو أ� rVاBtCا r?@Aأداء ر TBوأ� >{s@bNCا �I^ r{xbCاد اH`2017 � 008#" ا� kF#أ HNP# lmاBhCOJ

 kF{PV rs @هBوأ� >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bأ� >FNp\KCب ا@\Cا�
>Fا�HKJا� >pXBNCا �F#_V ىHC rLراHCا �FgPKCى اOK{#

 "#038 � 2017 s@رrL هiF@م

 kF{PV rs @هBوأ� >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bأ� >FNFp\KCب ا@\Cvا
>Fا�HKJا� >pXBNCا �F#_V ىHC rLراHCا �FgPKCى اOK{#

 "#038 � 2017 kAHCا kAز >\p^ >C@V

 @]K^_`و >�@hCا >ABF�PKCا >pXBNCا rs >XBKZNCا >F?@ABCا �IiCب ا@\Cvا
´C@~Cر اORCا �F#_V ىHC >gPpC >F{F�BCا >pXBNCا �FxbKC >F{xbCت ا@AOb\NC@J

 "#060 � 2016 �LO# >xC@hpJ

اCv\@ب ا�IiC اrs >F?@ABC اFNbKC< ا�G@UC اBPCآr اHC r{PCى #N@رrL آBة 
 HFC12 � 9ا>bL 

 "#009 � 2012 kF#أ B�@V

 @]KNو #}@ه >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCل ا_z >U#BINCا >F?@Aر �IiCب ا@\Cا�
BAORV rs اwp\KC اBPCآHC rى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#095 � 2019 HF\L rt#

ا�C\@ب ا�IiC رF?@A< اz >U#BINC_ل gX¥ اFJBKC< اFGHIC< و اF?@ABC< و 
 >Fxو� >Lي دراOG@~Cر اORCا �F#_V ىHC rآBPCا wp\KCا BAORV rs @]KNه@{#

@� [\J �p`...

 "#095 � 2019 HF\L rt#

 >gPCا �I^ rxn@\Cا r`@NKل ا��@UNCا >FNbV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cvا
 bL<17 � 15اHKCرBtC >FIAة اHZCم 

 "#140 � 2016 >AراO� دي@]#

اCv\@ب اFI\iC< اrs >AHFpZKC ا�LOC اHNCرrL و دوره@ FNbV rs< اJv\@د 
rا�HKJر ا�ORCا �F#_V ىHC >s@Z~Cو ا >AOJBKCا

 "#022 � 2016 �FpUCا HI` >IN�

 [\J >FNbV �p` @هBو أ� rIAرHKCا �#@GBICا rs >AHF]NKCة اBFjgCب ا@\Cvا
 kF�m@bCم اHZCة اBآ rs >FL@Lvرات ا@]NCو ا >FGHICت ا@xgC12 � 10( ا (>bL

 "#005 � 2012 `HI` r{AO اZC@در

>RLOKNCا >pXBNCا �F#_KC rGواH\Cك اOp{Cا �FpZKJ @]K^_` ة وBjgNCب ا@\C2019 � 155#" ا� �F`@NLم اON^

 kFZKbNC >FNp\Cدات اHPNCو ا >FGاHFNCة اBIhCا kFJ kFJOهONpC r?@ABCء ا@ZKGا�
>p{Cة اBآ Bا��UCا >RJادي راOG

 "#054 � 2019 Bx¢ OJ@Jان

اRiGv< اFGHIC< اAOJBKC< ودوره@ FNbV rs< داF\s< ا�UG@ز HCى �F#_V اORCر 
bL< ) 18 � 15( اOG@~Cي 

 "#048 �  2015 �LO# اويHX

2017 � 098#" ا�ZG@ص اOpC �AB{Cزن وأ�OK{# �p` TBى اg# Hb` |pZC@ر`r رA@?< اOUCدو kFNC HNP# دةONX

اOC@tICرA@ اF?@ABC< وأ�Bه@ `�p #@دة اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اORCر 
اOG@~Cي

 "#014 � 2014 "GOA �JاB#

 >�xCم اHZCة اBآ rs >J@iCاه� اONCء ا@bK^ا rs @و دوره >F�OCOsرONCا >FbICا
 >ABN\C12 � 09ا >bL  :>AHNCا >AHGا [\IC >FGاHF# >Lدرا

 "#080 � 2019 #BIوآO\{# rد

>F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى أHC r�O¢اHICا HAHUKC2016 � 163#" ا wFpX rPJرا

اBF�PKC اrGHIC وأ�rs TB اk# �FpZKC ا��@J@ت اHC >F?@ABCى �`rI آBة 
اHZCم اHZCم �lb أآ@BJ ذآOر

 "#094 � 2014 kAHCر اHJ "ABF]# kJ

2015 � 007#" اBF�PKC اrGHIC و`_^rs �K اHCور اO]UCي اvول BtCة اHZCم `~N@ن FNC@ء
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 rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLى أHC @?BCا |FZPV rs TBو أ� �FxPKCا
#pXB< اwFp\KC اOG@~Cي

 "#004 � 2013 |FsOV رOm@`

2015 � 207#" ا�FpPKC اrRRhC اrs r`@sHC آBة اHZCم #rJO]F أOAب

 k# kF�m@bCع ا@F? �p` TBF�®V ى وOZCب ا@\Cأ rs BtINCا ¥ghKC12(ا � 
14 ( rC@\Cى اOK{NCا w]¢OpJ �I^ >bL

 "#020 � 2012 >Aد@I` دOpFNpJ

r?@ABCدود اBNCا �p` TBF�®V و >F?@ABCت ا«ibNCا rs rUFVاBKLا� �FRhKC2012 � 001#" ا wFtPCا HI` ن@PJ kJ

>ABا��UCا >F?@ABCت ا@{L�NpC rUFVاBKLا� �FRhKC2019 � 116#" ا ON\C BNAOVري

>ABا��UCا >?@ABCت ا@Aد@PVا� BAORV rs Tودور rUFVاBKLا� �FRhKC2016 � 033#" ا أ`��A ه_ل

 rآBPCداء اvدة ا@Aز �p` @هBF�®V و rJBNpC >A�FxPKCا >F�O¢اHFICت ا_zHKCا
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bأ�

 "#062 � 2016 N]ABJ@ت J_ل

 >�s مHZCة اBآ rI`� ىHC >FGHICت ا@xgC@J �K^_` ي وBKF#OFpICا �AرHKCا
 kF�m@bC15ا>bL 

 "#130 � 2019 wF\G وز�`

 rا�H` ىHC >FGHICا >^@FpCا B�@b` [\J >FNbV rs Tي ودورBا�HCا �AرHKCا
�Lأوا lb�   >RLOKNCت ا@s@{NCا

 "#150 � 2016 �F\m ج@UX

اHKCر�A اr?@ABC ذو اHiCة اFC@\C< و `_^J@�¯J >K@ت HCى اrs kF�m@bC أC\@ب 
اOZCى

 "#026 � 2012 >NFpL يBA@n

@FآBX kF^@\NCا Hb` r`@NKا�� �`@xKCا kF{PV rs TBو أ� r?@ABCا �AرHKC2012 � 064#" ا >bFNA ري@Kh#

 و ا�rs TB اFNbKC< اOgZCى HCى �`rI آBة اHZCم 15 / 15اHKCر�A اBKxCي 
 lb�U19

 "#150 � 2019 kAHCا lFL >C_`

 kFZاهBNCى اHC rآBPCآ@ء ا�Cا >FNbV rs TBءات و أ�@xtC@J >Jر@ZNC@J "AرHKCا
rs)15 � 18 (>bL اORCر اOG@~Cي 

 "#020 � 2013 HF\Lي #Bاد

 >FPgCو ا >F`@NKو ا�� >F{xbCا @]VاBF�@V ىH# و >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا
�p`)15 18 ( >bL اBNCاه| 

 "#104 � 2019 kAHCر اOG لOp]J

 �F#_V �p` rPgCو ا r{xbCه@ اBF�@V ىH# و >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا
دراHF# >LاAOG@� rs >FG@ت و�B#OJ >Aداس) :  bL< 18 � 15( اORCر اOG@~Cي 

 "#088 � 2019 BN` نOJ@m

2015 � 180#" اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< ودوره@ rs اH` k# HPCوا�F#_V >FG اORCر اOG@~Cي >#@Lأ �FCاOC

�LOKNCا wFp\KCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى أHC >FPgCا >FJBKC2016 � 076#" ا HF\Lي FxL@ن

 >FNbV rs TBو أ� >�@hCا >Aد@gK^ت ا�@{L�NCا rs r?@ABCا |AO{KCا
>?@ABCا

 "#058 � 2012 HNP# kFL@FC زآAB@ء

>F?@ABCت ا@�F]Cا rxF©O# ىHC  rxF©OCداء اvا �p` TBF�®V ا�داري و BFF{KC2016  � 047#" ا >Fزآ >`@J

اBFF{KC ا�داري و دورrs T ا�p` BF�@KC اABC@?< اHNCرrs >FL ا�آFC@N@ت و 
  >ABN\Cت ا@AOG@~C18 � 12( ا >bL (

 "#039 � 2019 |PCا HI` �A@m

 >gX ء@bي أ�OJBKCا �`@xKCا |pz rs >Nو #}@ه rJBNpC r�O¢اHFICا BFF{KCا
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#064 � 2017 HNgCا HI` ادHZ#

اORKCر اrNF�bKC و أ��p` TB اBC?@ اHC rxF©OCى #rx©O ا�PV@دات 
>ABا��UCا >F?@ABCا

 "#013 � 2012 wFpX r?@^

 >FGHICا >FJBKCا >gX rs rآBPCداء اvا BAORV rs TBوأ� rJ@UAا� �A�\KCا
�LOKNCر اORCا �F#_V ىHC >?@ABCوا

 "#163 � 2015 kAHCا B�@G �{F` ج@X

 >FJBKCا >gX ل_z r`@NKا�� r{xbCا |sاOKCا rs Tودور rآBPCا wp\KCا
>?@ABCوا >FGHICا

 "#099 � 2016 >NABن آ@Aز

اA�jKC< اN\KL@J >F\�BC@ل اLOC@�� اF\N{C< اwp\V rs >ABgIC اNC[@رات 
 bL<19 � 16اBPCآHC >Fى �F#_V اORCر اOG@~Cي 

 "#128 � 2016 إBJاهJ rNF_ل

 w]xFtKJ �K^_`و >FGHICا >RiGvت ا@FbZV م وOp` >Ipn ىHC r\#@UCا kAOtKCا
rNAآ@دvا

 "#032 � 2016 `N@ري `@دل
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اkAOtKC اr?@ABC اH`@ZCي و `_^KG �K@�� ا�داء اNC[@ري `rX@IL Hb ا�xC@ت 
اBjgCى

 "#088 � 2012 ZJ@ر #BFbة

 >?@ABC B¢@�vا rI`� �p` ري@]NCداء اvا �p` BF�@V ي وH`@ZCا kAOtKCا
>ABا��UCا HFCة اBآ

 "#045 � 2013 �LO# lFGBآ

ا�AONKC اr?@ABC و دورwF�bV rs T اHCورة اKC®هFINCv >FpF@د HbCن BtCة اB�@RCة 
 Bا��UC@J BJ@ات أآHFL ) ةHFpICا(

 "#106 � 2012 `I@س �N@ل

 �© rs >X@I{Cس ا@FZNC ت@IC@RCا >Lر@N# �p` @هBF�®V و >F`@NKا�� >�ibKCا
ا�Kz_ط

 "#074 �2014 wFpL r{Aإدر

>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z k# |اهBNpC r`@NKا�� r{xbCا |sاOKC2016 � 157#" ا kAB{G rpPFآ

 >FGHICا >FJBKCا >gX rs wp\KCا >F\sاHJ >^_` و r`@NKا�� r{xbCا |sاOKCا
>F?@ABCوا

 "#075 � 2014 L kJ\@د �NXة

>F?@ABCت ا®ibNCإدارة ا rs Tودور �F�OKC2014  � 099#" ا ¢Bام �NXة

اPC@�@ت اHKCرrNp\NC >FIA اFJBKC< اFGHIC< واF?@ABC< اNJ >RIVBNC[@رات 
>RLOKNCا >pXBNpC >~AHPCا wFp\KCت ا@FbZV امHhKLا

 "#104 � 2014 >bFNA انO{F`

  >FGHICا >FJBKCا >gX rs >ptiNCا >F\?ء و@bأ� �F#_KCى اHC >F{xbCا >C@PCا
>?@ABCوا

 "#174 � 2015 >bABI� وي@LO#

 >FGHICا >^@FpCا �p` @]V@L@t\Gو ا >Fا��jCا >FNPCر#< ( اOxCا ( >?@Aر BJ@أآ Hb`
اOUCدو

 "#169 � 2016 HNP# ح@N�

 >FGHICا >^@FpCا �p` @]V@L@t\Gو ا >Fا��jCا >FNPCر#< ( اOxCا ( >?@Aر BJ@اآ Hb`
اOUCدو

 "#169 � 2016 HNP# ح@N�

 �F#_KpC r�O¢اHFICك اOp{Cا �AH\V rs @هBوأ� >FJ@UAا� >AOb\NCا �sاOPCا
 >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX�

 "#158 � 2015 A@# rGONX}< زهOر

>F?@ABCت ا«ibNCا rx©ONC rxF©OCا @?BC@J @]K^_` و �sاOPC2012 � 012#" ا HF\L وتBt\Cا

 lb� مHZCة اBآ r�m@G ء@ZKGا rs يBا��UCرب اHNCه@ اHNK\A rKCا ¥�@ghCا
)9 � 12 (>bL

 "#118 � 2015 HGوري `N@ر

 ¶bF{آOJ �FtCا >?@Aل ر@RJv >F�OCOsرONCا ¥�@ghCا � �FZ~Cزن اOCا �
 >FNC@\Cا >IhbCا�

 "#095 � 2014 rJ@RX ر?@

>AHFpZKCو ا >FI\iCب ا@\CC >AOJBKCا >FNFp\KCت ا��HC2016 � 073#" ا wFاهBJا HNP# �Aو@tAا

>F?@ABCت ا@ibNCا �AONV rs r?@ABCا |AO{KpC rUFVاBKLور ا�HC2019 � 050#" ا BL@A �tAآ�

2017 � 075#" اHCور اHNpC r{xbCرب و rI`� �p` TBF�®V آBة اHZCم B�@G ومBآOJ

>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى أHC rxF©OCا @?BC2014 � 078#" ا HFNX طOn�J

اBC?@ اrxF©OC و `_^BNJ >KدودA< اKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اORCر 
ا�LOKNC دراHF# >LاRLOK# [\IC >FG@ت #ABAH< اB#OJ >A�OC >FJBKCداس و 

ا�UCا�Bm Bق

 "#045 � 2017 �Hbل �[@د

>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lداء ا@J �K^_` و rxF©OCا @?BC2019 � 167#" ا `N@رة #b@د

 >pXBNCا �F#_V ىHC r`@NKا�� lFtKCا |FZPV rs @و دوره >FLرHNCا >?@ABCا
 >RLOKNC15 � 12( ا >bL  : ( ت@RLOK# [\IC >FpFpPV >Fx� و >Lدرا
>bV@J >Aو�

 "#017 � 2019 k#�NCا HI` @?ان رB]#

lFFtKCا |FZPV rs @و دوره >FLرHNCا >?@ABC2019 � 026#" ا HNP# rp` kJ

>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC r`@NKا�� lFtKCا rs @ودوره >FLرHNCا >?@ABC2015 � 172#" ا BFzاJ rG_ل

 >pXBNCا �F#_V ىHC r`@NKا�� lFtKCا |FZPV rs @ودوره >FLرHNCا >?@ABCا
15 � 18>bL 

 "#151 � 2017 kF{X شOIn

 >pXBNCا �F#_V ىHC r`@NKا�� lFtKCا |FZPV rs @ودوره >FLرHNCا >?@ABCا
>AOG@~Cا

 "#010 � 2016 HFmر lF�OC kJ
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 >pXBNCا �F#_V ىHC r`@NKا�� lFtKCا |FZPV rs @ودوره >FLرHNCا >?@ABCا
 >AOG@~Cا ) �F#_KCا B�G >]و� k#(

 "#188 � 2015 kAHCل ا@N� لO#B¢

اOp{Cك اHFICا¢rJBNpC r�O و #}@هrs @]KN اwp\KC اBPCآ�F#_KpC r ا�b@ء 
 >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدة ا@NC >FNFp\KCا ¥gPCا : >FpFpPV >Fxو� >Lدرا

...IC\] �@ن

 "#021 � 2019 >bFb� kFKJ

 >`@N� �L@NKJ �K^_`و >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lv دي@FZCك اOp{Cا
 k# يOG@~Cا wFp\KCر اORCا rs �F#_KC18  � 15( ا ( >bL

 "#109 � 2017 HFCو >JBz

اOp{Cك اFZC@دي �KL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< و`_^HJ �KاF\s< اHC wp\KCى 
�F#_V اb{C< اvو�C اOG@~Cي

 "#009 � 2014 wABtCا HI` �?وا

 >ABا��UCا >F?@ABCا >AHGvا rs مHZCة اBق آBs rJرHNC دي@FZCك اOp{Cا) lb�
BJ@أآ

 "#021 � 2013 wABآ kUF�BZFL

 |sاOKCا |FZPV rs @ودوره >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLv >FghiCت ا@N{Cا
�LOKNCر اORCا �F#_KC r`@NKا�� r{xbCا

 "#016 �  2015 rbjCا HI` OXد kJ

>F?@ABCا >{L�NCا rs داءvى اOK{# kF{PV rs @هBوأ� >FC@gVا� >L@F{C2016 � 165#" ا BJ@� وشBآ

رA@?< و "اBiCاآ< ا�دارrs >A اBFF{KC وأ�Bه@ `�p اBZKLار #Bوع ا^}@م 
 >Lدرا ">N�@\Cا Bا��UCا rs

 "#005 � 2015 rp` HFL rZAH�

اJO\gC@ت اFb]NC< اOV rKpCا�� أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اL�NC}@ت 
>AOJBKCا

 "#012 �  2015 wABtCاHI` r{Aدر

@]K]ا�O# �FC@Lو ا >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا rLرH# ىHC >Fb]NCط اOj�C2019 � 126#" ا OpJل هi@م

اOj�Cط اFb]NC< و `_^HJ @]KاF\s< ا�UG@ز HCى أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و 
>?@ABCا

 "#064 � 2013 Bmاف GOC@س

 >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى أHC rxF©OCا @?BCا �p` @هBوأ� >Fb]NCط اOj�Cا
>F?@ABCوا

 "#032 � 2015 kAHCراOG ادريO^

اnOj�C@ت اFb]NC< واB^ �p` @]L@t\Gارات اtPC@م أ�b@ء #I@رA@ت آBة اHZCم 
>ABا��UCا

 "#131 � 2016 J r#@m_ل

اnOj�C@ت اFb]NC< و`_^Fp`@xC@J @]K< ا�CاHC >FVى أKL@ذة ^}BFF{V w اONCارد 
>F?@ABCت ا®ibNCو ا >ABiICا

 "#177 � 2017 #Opك Nn@s< ا�CهBاء

 >FJBKCة ا�V@Lى أHC rb]NCا |sاOKC@J @]K^_`و @]K^_`و >Fb]NCت ا@nOj�Cا
�LOKNCر اORCا rs >F?@ABCوا >FGHICا

 "#182 � 2015 wAB# BFذاآ kJ

 |FZPV �p` @هBو أ� >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KL� >F{xbCت ا@nOj�Cا
اGBIC@#� اOb{Cي C^}@م اrs >F�@]bC اORCر اOG@~Cي

 "#057 � 2013 wL@ZpJ وي_`

�Aد@G وي و@]Cا �`_Cا kFJ >N�@ZCا >^_\pC >FGOG@ZCا >\FIRC2015 � 195#" ا >#@Lة أBFIm

 rs >Aا�دار ��@bNCا @]FCOV Hb` >ABا��UCاة اBNCا�[[@ اOV rKCا �F^اB\Cا
r?@ABCل ا@UNCا

 "#063 � 2014 >bFN{A د@\L

 �© rs �FNpKCو ا >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLا kFJ >F�O¢اHFICت ا@^_\Cا
 �LOKNCر اOn rs rG@~Cا �FUCج ا@]bNJ "AرHKCا : [\IC >FGاHF# >Lدرا

...#RLOK@ت و

 "#098 � 2019 kF#ا HNP# رةOxFV

 >?@ABCا rs >رآ@iNpC �F�OKCا rs �FNpKCذ و ا@KLvا kFJ >FC@gVا� >^_\Cا
>FLرHNCا

 "#033 � 2014 �A�\Cا HI` آ@تBJ

 "AرHKCا �© rs �FNpKCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLا kFJ >F�O¢اHFICا >^_\Cا
�LOKNCر اORCا rs rG@~Cا �FUCج ا@]bNJ

 "#090 � 2019 kF#ا HNP# رةOxFV

 >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z �F#_KCذ و ا@KLvا kFJ >F�O¢اHFICا >^_\Cا
>F?@ABCوا

 "#023 � 2014 ^riAB رA@ض

اC\_^< اHFICا¢kFJ >F�O اKLv@ذ و ا�F#_KC و أ�Bه@ FZPV rs| اvهHاف 
اGBIC >FNFp\KC@#� اHKCرxtC@J "A@ءات

 "#111 � 2012 HC@z ش@AB#

2016 � 134#" اkFJ >^_\C اibC@ط اrGHIC اOJBKCي و اxKC@`� ا��rs r`@NK اORCر اOG@~Cي InOJ@ل `HI اC}_م

11



 �F#_V ىHC ات�Cا BAHZV و r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# kFJ >^_\Cا
>AOG@~Cا >pXBNCا

 "#008 � 2013 BFNL r\FJر

>F?@ABCا >{L�NCا rs >FNF�bKCا >FC@\xCو ا �sاOPCا kFJ @# >^_\C2013 � 019#" ا `F@ش أOAب

>F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX �F\xV ء@bذ ا�@KLvا�� اOV rKCا�| اO\C2016 � 030#" ا �V@s rG@^Bs

rLرHNCا �LOC@J >F{s@bKCا >F?@ABCرآ< ا@iNCا rs ةB��NCا#� اO\C2016 � 009#" ا Bه@RCر اOm@`

اO\Cا#� اB��NCة FpN` �F\xV rs< ا�gV@ل kFJ أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و 
�F#_KCو ا >?@ABCا

"#052 �  2015 �ABmOJ ر#�@ن

اO\Cا#� اB��NCة FpN` �F\xV rs< ا�gV@ل kFJ اKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و 
 �LOKNCر اORCا �F#_V و >F?@ABCب: اB¢ Bا��UCت ا@RLOKNC >FGاHF# >Lدرا

 "#024 � 2019 BA�G فO�OJ

اFC@\xC< اC >FNF�bKC¸دارة اF?@ABC< و ا�p` @]V@L@t\G أOpLب اhV@ذ اBZCار HCى 
اH�@ZC ا�داري

 "#182 � 2017 rp` HFL رة@m

>F?@ABCا >{L�NCا rs >ABiICارد اONpC >FNF�bKCا >FC@\xC2012 � 091#" ا �FUG زرواق

 >�xCا >`B{Cت ا@^@IL ص@gKzى اOZCب ا@\Cأ rا�H\C ة�FNNCا >FGHICرات اHZCا
 >ABN\C16 / 14ا>bL 

 "#115 � 2012 �gFs �C@� kJ

>p{Cة اBت آ@I`� ىHC r?@ABCداء اv@J �K^_`د و@\Jد ا�H\KNCا |pZC2016 � 083#" ا NFC@م HFNXة

kRICا �p` lX�Cا >X@IL rs داءvا k#�J @]K^_` و kF`را�pC >Fp�\Cة اOZC2012 � 110#" ا "GOA Bه@RCا  Aأ

>F?@ABCت ا®ibNCا BFF{V rs @ودوره >Aدة ا�دار@FZC2016 � 040#" ا HC@z وي@¢

اFZC@دة اKL� >AOJBKC@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اF?@ABC< و �p` BF�@V داF\s< ا�UG@ز 
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC wp\KCا OPG

 "#018 � 2013 rp` نOisأ

 >F\sدا �p` @هBF�®V و >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذة ا@KL� >AOJBKCدة ا@FZCا
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC wp\KCا OPG ز@UGا�

 "#018 � 2013 rp` نOisأ

Bا��UCا rs >FsاBKXا� >FpN\Cح ا@UG إ rs @ه Bا�دارة و أ� rs دة@FZC2014 � 100#" ا ^�wA ر?@

Bا��UCا rs >FsاBKXا� >FN\Cح ا@UGإ rs @هBا�دارة و أ� rs دة@FZC2013 � 058#" ا wA�G rsOph#

 >pXB# rs �F#_KCا �p` @]L@t\Gى اH# ذ و@KLا� >FghiC >AOJBKCا wFZCا
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z k# يOG@~Cا wFp\KCا

 "#121 � 2019 `�وز ر#�@ن

 wp\KCا >F\sاHJ @]K^_`و >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLv >F{AرHKCءات ا@xtCا
 �LOKNCر اORCا �F#_V ىHC )11 � 15 ( >bL

 "#082 � 2014 HFmر rC_`

 �F\xV rs @ودوره >F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى اHC >F{AرHKCءات ا@xtCا
>FNFp\KCا >gPCا

 "#071 �  2014 @AHFC ل_z

اxtC@ءات اHKCرHNC >F{Aرس اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< و`_^wAOZKJ @]K اOp{Cك 
اOJBKCي اHC r?@ABCى �F#_V اOG@� >~C@~Cي

 "#042 � 2014 HI` >#_L ا£

 wAOZV rs @]V@^_` و >F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCرس اHNC >F{AرHKCءات ا@xtCا
اOp{Cك اOJBKCي HCى ا�F#_KC اOG@� >~C@~Cي

 "#106 � 2015 BFNL �^اB\pJ

 �F#_KCداء ا®J @]V@^_` و >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذة ا@KLv >Fb]NCءات ا@xtCا
rs اORCر اOG@~Cي

 "#104 � 2012 lFRpCا HI` ل@PG

 |FZPV rs@و دوره >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLv >FxF©OCءات ا@xtCا
 >F�O¢اHFICاف اHهvي (اOG@~Cر اORCا(

 "#131 � 2017 Fp\pJ@ اآBام

rNAا�آ@د lFtKC@J @]K^_` و >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >IpRC >FVا�Cءة ا@xtC2019 � 191#" ا wFpPCا HI`  J@�

رA@?< و "اxtC@ءة اFNp\C< و اFb]NC< و أ�Bه@ `FC@\s �p< إدارة #Biوع أ^}@م 
 >Lدرا "Bا��UCا >A�OC

 "#190 � 2015 >FNL د#@نBJ

2013 � 030#" اFpC@^< اFGHIC< و BF�®Vه@ `b# �p@�� اrs �\pC آBة اHZCم HC@z ش@Iه

>p{Cة اBآ >?@Aر rs kFJ@gNCا kFI`_Cا �Fه®V rs @ودوره >F\FIRCا >\J@KNC2015 � 011#" ا OJ@iVن FC@س

2015 � 114#" اHPNCدات اBn k# >\IKNCف ا�V@Lة اFJBKC< اFGHIC< وا�F�OV rs >?@ABC و  >\Fxm شBJ
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اZKG@ء اONCاه� ا�p` >J@iC اBxCق اF?@ABC< اHNCرORC@J >FLر اIL �LOKNC@ق 
 >`B{C60ا... 

اHPNCدات و اBFA@\NC اFp` HNK\A rKC[@ أKL@ذ اFJBKC< و اrs >?@ABC اZKG@ء و 
>F?@ABCا >AHGvا OPG >F?@ABCاه� اONCا �F�OV

 "#042 � 2013 BN` rLوB\C

>?@ABCوا >FJBKCا >gX لOX يOG@~Cا wFp\KCة ا�V@Lى أHC >�n@hCرآ@ت اHNC2016 � 025#" ا أوJ@دي اFC@س

>?@ABCوا >FJBKCا >gX لOX يOG@~Cا wFp\KCة ا�V@Lى اHC >�n@hCرآ@ت اHNC2019 � 061#" ا UJ@وي داود

اBFA@\NC اHNK\NCة #Bn kف اHNCرH` >F�OV rs kFJا�r أC\@ب اOZCى 
 B¢@أ� >�s >RLOKNCت ا@s@{NpC >ABا��UC14 � 13(ا ( >bL

 "#024 � 2013 ^Obن bX@ن

>F?@ABCت ا«ibNCو ا >ABiICارد اONCإدارة ا �p` @هBF�®V و >Aت ا�دار@^O\NC2012 � 068#" ا >pFLر وObJ

 �p` >Aد@FZCا ��@bNCا �FCOV Hb` يO{bCا Bgb\Cا�[[@ اOA rKCت ا@^O\NCا
>?@ABCى ا�دارة اOK{#

 "#115 � 2015 >Aز@s rIAB\pJ

2017 � 088#" اZNC@رJ@ت اCONX kFtNKC >~AHPC< اHKCرrs �A آBة اHZCم �Fpz HNXب ا@Iz

 rI`� ىHC >F?@ABCت ا@J@ج ا��_` rs @و دوره >FIRCا >\J@KNCو ا >Jر@ZNCا
��lb أآ@BJ � آBة اHZCم 

 "#055 � 2012 `rpI ¢_م ا£ J_ل

اG@tNC< ا���F#_KC >F`@NK اpXBNC< اAOG@~C< و اL@t\G[@ ا�O]x# �p` rJ@UAم 
r?@ABCا rGHICط ا@ibCا OPG ه@ت@UVات و إ�Cا

 "#035 � 2017 `~HI` rG@N اBCزاق

 >FGHICت ا@xgCا BAORV rs @و دوره rا�HKJر ا�ORCا rs >?@ABCا >Lر@NNCا
 >pXBNCا �F#_V ىHC kFLر@NNCا BF¢ و kFLر@NNCا kFJ06 � 12>bL 

 "#089 � 2016 kAB{G ي@tJ

 �F#_KCا �F�OV rs @ي ودورهOG@~Cا wFp\KCت ا@{L�NJ >F?@ABCا >Lر@NNCا
>F?@ABCا >Lر@NNC

 "#060 � 2017 �gFs أورادي

rxF©OCا�داء ا �p` TBF�®V و rNF�bKCخ ا@bNC2015 � 158#" ا HNXأ �F#د

 �F#_KCى اHC >F`@NKت ا��_`@xKC@J �K^_`ي وOJBKCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCا
 kFZاهBNC18 � 15( ا ( >bL

 "#072 � 2015 HNXأ rpAوBm

 rs >KNو #}@ه >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX rs rxgCا r{s@bKCط ا@ibCا
اk# �FpZKC  اH\Cوا�F#_V Hb` >FG اrs r�@]bC اORCر اOG@~Cي

 "#036 � 2016 HF\LاrG آN@ل

 >FآOC@{Cت ا@JاBR?ا� k# lFxhKCا rs �KFNو أه r?@ABCا rآBPCط ا@ibCا
 kFLرHNKNCا �F#_KCا Hb`"6 � 9 اتObL "

 "#017 � 2015 N\C@ري L\@د

>F`اHJرات ا�HZCا [\J >FNbKJ �K^_`و rPAوBKCا r?@ABCط ا@ibC2016 � 012#" ا |FsOV ح@Aر

 �F#_V ىHC r`@NKا��  �`@xKCا >FNbV rs @و دوده >Fx�_Cت ا@n@ibCا
>RLOKNCا >pXBNCا

 "#130 � 2016 �FpUCا HI` HNP# ل_X

2019 � 131#" ا�bC@م ا�jCا�H` �p` TBF�@V rا�r اs@{NC@ت اBFgZCة NX@دن `HI اObCر

اLOC@�� اFNFp\KC< ودوره@ FZPV rs| اvهHاف اOp{CآHC >Fى �F#_V اOK{NCى 
اOG@� >~C@~Cي

 "#004 � 2015 >pFN� >Up�OJ

>F?@ABCت ا®ibNCا BFF{V kF{PV rs @ودوره >Aا�دار l�@©OC2014 � 036#" ا HC@z �F�O^

HFCة اBآ r?@Aر �p` @]IAرHV ل أ�@ر@ZKGو إ >`B{Cا BAORV ت@FC2013 � 002#" أ BLاN� >F\A@ل

>`B{Cت ا@^@I{C kF]�ONCا kFا�H\Cء ا@ZKG� حBKZ# wp{C rL@F^ ذجONG ء@iG2019 � 055#" ا B# rNC@Lوة

 �F#_V ىHC >`@NUCا rs ج@#HGا� �p` يOJBKCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >RiGأ
اORCر اOG@~Cي

 "#036 � 2017 rxbX �A�\J  Aأ

 �p` TBو ا� >Fا�HKJارس ا�HNCا rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lام اH\Gا
 >�s �F#_V ىHC rآBPCا r{PCا |sاOKC11 � 6( ا (>bL

 "#076 � 2019 �Jي راBN\#

 TBو أ� Bا��UC@J >Fا�HKJارس ا�HNCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLام اH\Gا
�F#_KCى اHC rآBPCا r{PCا |sاOKCا �p`

 "#054 � 2017 HC@z ط@F`

 �F#_V ىHC rآBPCا wp\KCا �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا �FC@Lس أ@t\Gا
�LOKNCر اORCا

"#001  �  2016 rp\J wه@s
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>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLv r�O¢اHICل ا@gVس ا�@t\G2017 � 077#" إ >#@L أو lLOAOJ

 rxn@\Cو ا rآBPCا r{PCا �G@UCا >FNbV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cvس ا@t\Gا
 >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z k# >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC r`@NKا��

>?@ABCوا

 "#087 � 2015 �C@# rb^OJ

اt\G@س اHKCرABn �p` "A| اZNC@رxtC@J >J@ءات `J "F{PV �p\] اNC[@رات 
اBPCآHC >Fى #rNp\K اORCر اOG@~Cي

 "#081 � 2017 درا��NX rة

 >b{Cا �F#_V ىHC wp\KCا >F\sدا �p` >F?@ABCا @AرOC@tICا rs wFFZKCس ا@t\Gإ
اOG@� >~C@~Cي

 "#043 � 2013 HXاش BFNLة

 >FpN` �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KL� >FghiCت ا@N{Cس ا@t\Gا
>AOG@~Cا >pXBNCا rs "AرHKCا

 "#178 � 2019 O{^ BL@Aم

 >gX ل_z �LOKNCر اOn �F#_V كOpL �p` >AHCاOCا >p#@\NCس ا@t\Gا
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#066 � 2015 �Ftm >#@Lوي أ@b{X

 �F#_V ىHC ات�Cا BAHZV ط@NGأ �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX س@t\Gا
اb{C< اOG@� >FG@~Cي

 "#024 � 2017 �C@NCا HI` طB^OJ

 �F#_V ىHC ات�Cا BAHZV ىOK{# �p` r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# س@t\Gا
#pXB< اwFp\KC اOG@~Cي

 "#003 � 2013 @FL@راي آOJ

 wp\KCا >F\sدا �p` >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KL� ل@gVس #[@رات ا�@t\Gا
�LOKNCا wFp\KpC >F�@]bCا >pXBNCا �F#_V ىHC

 "#013 � 2019 �Jرا r\N�

 rs r`@NUCج ا@#HGا� �p` يOJBKCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCت ا@L@t\Gا
 >AOG@~Cا >pXBNC18 � 15(ا ( >bL

 "#102 � 2016 HNP# rGاBj#

اL@t\G@ت gX< اFJBKC< اFGHIC< وا�p` >?@ABC اC@PC< ا�F#_KC >F{xbC اORCر 
 �LOKNC15 � 12( ا ( >bL

 "#023 � 2017 r^أرز HJ@`أو

>F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأداء أ �p` >Fb]NCط اOj�Cدر ا@g# ت@L@t\G2017 � 126#" ا kAHCد ا@N` �ABL

2014 � 091#" أNG@ط اFZC@دة BCؤL@ء اBxCق و`_^J @]K@�داء wFtPCا HI` انHFLO#

2013 � 048#" أNG@ط اFZC@دة BCؤوL@ء اBxCق اF?@ABC< و `_^v@J @]Kداء lLOA يBi#

 >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ kFJ ل@gVا� �F\xV rs ةB��NCا#� اO\Cا wأه
و�F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#017 � 2014 kAHCا wUG >CO¢

اهFN< إدراج اCv\@ب اFI\iC< اgX rs >AHFpZKC< اFJBKC< اFGHIC< واHC >?@ABCى 
rا�HKJر ا�ORCا

 "#113 � 2017 k{PC آ@ويBJ

kFJOهONCا kFX@I{Cء ا@ZKGإ >FpN` rs >FNp\Cا  "LC kFJرHNCإدراك ا >FN2017 � 146#" أه HNP# HJ@`

اهFN< ادراك دور اHNCرب FpN` rs< ا�ZKG@ء ا�p` rbINC اHC >FpN` "Lى 
 lb� مHZCة اBtC kF�m@bC12 � 9( ا>bL 

 "#129 � 2015 kFL@A يBPJأ

  rs @و ا�@ره >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Lر@NNC ز@UGا� >F\sرة دا@~KLا >FNأه
FZPV| اvهHاف اHC >AOJBKCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#040 � 2016 �C@� يBh�

أهFN< اN\KL@ل اCv\@ب آgX rs >FNFp\V >pFLO< اFJBKC< اFJBKC< اFGHIC< و 
 k# >\JاBCا >b{Cا �F#_V ىHC rLراHCا �FgPKCى اOK{# k# �sBpC >?@ABCا

�C wFp\KCا...

 "#137 � 2017 #rt وL@م

 lb� مHZCة اBآ rI`� دودB# kF{PV rs �#HNCا �AرHKCب اOpLأ >FN18أه 
U

 "#130 � 2017 `BFNة #\@ذ

 rs >FNFp\V ةHXOC >FL@Lvرات ا@]NCا wp\V rs rNFp\V �#@GBJ احBK^ا >FNأه
iG@ط آBة اHC >p{Cى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#042 � 2015 >ZAل رزOC@#أو

أهFN< ا�gV@ل اOJBKCي kFJ أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اABC@?< و �F#_V اORCر 
 HAHUCج ا@]bNCا �© rs يOG@~Cءات " ا@xtC@J >Jر@ZNCا " |FZPV rs Tو دور

...اvهHا

 "#045 � 2012 آBوش �NXة

 >b{Cا �F#_Vو >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ kFJ يOJBKCل ا@gVا� >FNأه
اOG@� >~C@~Cي FZPV rs| ا�هHاف اOibNCدة

 "#006 � 2014 X@#< `@دل
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 >gX ل_z �F#_KpC ري@]NCداء اvا kF{PV rs يOJBKCل ا@gVا� >FNأه
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#108 � 2015 kJ `_ل �_ل

w]FJرH# و >F?@ABCا >AHGء ا�@Lرؤ kFJ >^_\Cا HFnOV rs ل@gVا� >FN2019 � 098#" اه BFiJ rRF^

w]FJرH# و >F?@ABCا >AHGvء ا@Lرؤ kFJ >#_\Cا HFnOV rs ل@gVا� >FN2012 � 090#" أه �@ه� OZ\Aب

HFCة اBآ rI`� ىHC >FGHICا >^@FpCا wAOZV rs >FGHICرات ا@IKzا� >FN2014 � 047#" اه ON` HA�Aرة

>ABا��UCا >F?@ABCا BFF{V kF{PV rs >~AHPCا >Aا�دار �FC@Lvا >FN2014 � 062#" أه bX "Fb^Bs@ن

 rs @ودوره >F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bأ� >FNFp\KCب ا@\Cا� >FNأه
rا�HKJر ا�ORCا �F#_V ىHC rLراHCا �FgPKCا

 "#059 � 2017 �A�\Cا HI` ةB^OJ

rLراHCا �gPKCى اOK{# k# �sBCا rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cvا >FN2017 � 053#" أه HNP# rرآ@I#

2016 � 110#" أهFN< اGBIC@#� اHKCرrIA اOb{Cي kFX@I{pC اBAORV rs kF�m@bC أدا�[w اNC[@ري HI` rX@A kJ اOCه@ب

 >{s@bNCا >pXB# ل_z مHZCة اBآ rI`� أداء �p` rGHICا BF�PKCا >FNأه �
�إA@ب 

  "#153 � 2015 kAHCا lFL دري@^

أهFN< اHKCر�A اBK#OFpICي x� >FNbV rs< اOZCة ا�UxG@رkF{PKC >A اvداء 
اrI`� Hb` r#OU]C آBة اB�@RCة

 "#082 �  2015 r^ري ارزOJ@J

أهFN< اHKCرbNJ "A[@ج اZNC@رxtC@J >J@ءات و #}@هkF{PV rs >N اvداء 
اBPCآHC rى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#105 � 2016 زو�A@s BFJة

Bا��UC@J >?@ABCا �AONV rs |AO{KCا >FN2016 � 160#" أه >F^ر rG@NXر

 >F�O¢اHICت ا@F\?OCء ا@bأ� wp\KCا >FpN` kF{PV rs >\ا�BCا >A�jKCا >FNأه
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX rs

 "#038 � 2015 lLOA Opآ

Bا��UCا rs >F?@ABCت ا®ibNCإدارة ا �p` �V@L@t\Gو ا �AONKCا >FN2014 � 051#" أه >bABI� rG@Aز

>?@ABCل ا�دارة ا@U# rs rxF©OCا lF�OKCا >FN2014 � 038#" أه >bABI� rPJرا

 >�xC مHZCة اBآ rI`� ىHC >FGHICا >^@FpCا >FN19 � 17أه>bL  "#158 � 2017 BFgG يBtJOJ

اهFN< اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي rs اk# �FpZKC ا�j�C اHC r{xbCى 
�F#_V اwFp\KC اOG@~Cي

 "#117 � 2019 kAHCم ا@{X ح@b#

 wFp\KCا >pXB# rZاهBNC r`@NKا�� lFtKCا �p` r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >FNأه
 �LOKNCا" >�s12 � 15 >bL "

 "#103 � 2014 IFm@ن NFpL@ن

 rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدة ا@# "AرHV rs >ABgICا >F\N{Cا ��@LOCا >FNأه
>AOG@~Cا >pXBNCا

 "#129 � 2017 kA�Cا HNP# w^BC

 r?@ABCا�داري و ا �N\Cا kF{PV rs @و دوره >Aا�دار l�@©OCا >FNاه :
>AرارHJ >FbnOCا >F?@ABCا >AOG@~Cا rs >FGاHF# >Lدرا

 "#019 � 2019 �FIG rbZL

أهRJ >FN@رA< ا�IKz@ر J wAOZKC\] اHZCرات اFGHIC< ا�b@ء اZKG@ء رr?@A أC\@ب 
Bا��UC@J ىOZCا

 "#152 � 2016 >\FJر rPRJ

 rآBPCا r{PCا |sاOKCا |FZPV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX >FNأه
rا�HKJر ا�ORCا �F#_KC

 "#068 � 2017 ^Hورة #OxPظ

أهFghm >FN< اBF{NC اrs r?@ABC اhV@ذ اBZCارات ا�دارrs >A اibNC»ت 
>F?@ABCا

 "#085 � 2012 wFاهBJإ rPA kJ

أهx� >FN< اJ rs >^@mBC\] اNC[@رات اBPCآF< اHhCاع و اBNCاو¢< و د^< 
 >�s مHZCة اBآ rs �AOgKC12 � 9" ا " >bL

 "#077 � 2014 kAHFI\Cا kAاوي زH\L

 >gX rs دة@KLvف اBn k# >#HhK{NCا "AرHKCا �FC@Lق و أBn >FNأه
)ا�UCا�B و�L ( اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اORCر اOG@~Cي 

 "#056 � 2015 L rG@KxC[@م

أهFpN` >FN< ا�ZKG@ء rs اOgPCل `r{s@bV |ABs �p ر�Fs اOK{NCى rs آBة 
 B¢@ا� >AOJBKCت ا@{L�NCا rs HFC12 � 9ا>bL 

 "#023 � 2015 `��Aي �NXة

 �`@xKCا �p` @هBF�®V و >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lأ BFF{KCءة ا@xآ >FNأه
r�O¢اHFICا

 "#069 � 2012 kF{A رة@N`أ
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 >gX ل_z rxgCا �`@xKCاث اHXإ rs يOJBKCل ا@gVرات ا�@]# >FNأه
اFJBKC< اFGHIC< وا�F#_KC >?@ABC اORCر اOG@~Cي

 "#071 � 2017 >NAر >sزر

>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLى أHC ل@gVرات ا�@]# >FN2017 � 142#" أه |FsOV rNFاهBJ

 rI`� Hb` >F?@ABCت ا@J@ا�� k# �FpZKCا rs rGHICا BF�PKCو دور ا >FNأه
آBة اHZCم

 "#156 � 2015 HNP# دي@b�

 >NL �AH\KC >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا �#@GBJ rs �\pCا >RiGد أOو� >FNأه
>Fا�HKJا� >pXBNCا �F#_V ىHC �UhCا

 "#030 � 2012 L\@وي #Ophف

 lb� مHZCة اBآ rI`� ىHC rGHICداء اvا kF{PV rs ع@�BKLا� ��@Lو >FNأه
 k# �^20أ>bL 

 "#192 � 2015 wه@s ت@{F`

 �^v HFCة اBآ rI`� ىHC ء@ZVر�@J �AOgKCا BAORKC حBKZ# rIAرHV �#@GBJ
 k#17>bL 

 "#102 � 2017 HFNXOJي L@رة

 >ABF�PKCم ا@{^v rآBPCا |sاOKCا BAORKC >FآBPCا >FJBKpC حBKZ# �#@GBJ
 >Fا�HKJرس ا�HNCى اOK{# �p`4 �6اتObL 

 "#092 � 2014 Oi\# wRFnق

BF�@V ا�FC@L اHKCرA" ا�p` >~AHPC اwp\KC اBPCآHC rى �F#_V اORCر اOG@~Cي 
 >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX rs : ت@AOG@� ىOK{# �p` >FGاHF# >Lدرا

...و�A< ا

 "#008 � 2019 FxL rG@NFpL@ن

 >FJBKCا >gX rs >FآBPCرات ا@]NCا wFp\V �p` ة�V@Lا� "AرHV �FC@Lأ BF�@V
>?@ABCوا >FGHICا

 "#117 � 2016 واآrp هi@م

HCى BF�®V ) >Ipn اHhKLام اLOC@�� اHFICا¢wFp\V rs >F�O #[@رات اOUCدو 
)O� ¥ghVدو 

 "#171 � 2016 rG@NpFL ر?@

`Hb أ�V@Lة اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< ) اr�xpC و اBF�®V ) r�xC BFjC ا�gV@ل 
 �LOK# >\JاBCا >b{Cا �F#_V ىHC rآBPCا wp\KCا �p` )14 � 16 ) >bL

 "#093 � 2017 HbFC >A@\JOJة

 k# >\JاBCا >b{Cا �F#_KC r`@NKك ا��Op{Cا �p` r�O¢اHFICل ا@gVا� BF�®V
�LOKNCا wFp\KCا

 "#060 � 2013 NiX@ن #HNP اKhNC@ر

BF�®V ا�gV@ل اHFICا¢KLv r�O@ذ اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اKL~@رة OpLك 
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bأ� �F#_KCا

 "#115 � 2017 ^OZ\A riABب

BF�@V ا�gV@ل ا�p` r�xpC اwp\KC اBPCآrs r اFJBKC< اFGHIC< واHC >?@ABCى 
�F#_Vات اORCر اOG@~Cي

 "#015 �  2017 �FIG rp`و BN`ا

BF�®V ا�gV@ل ا�V@LC r�xpCة `�p اOKCاs| اr{xbC اBPCآ�F#_KpC r ا�b@ء 
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX

 "#039 � 2016 �J@L إL_م

 �F#_KCى اHC rآBPCا r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs ذ@KLC r�xpCل ا@gVا� BF�®V
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z يOG@~Cا wFp\KCا

 "#075 � 2016 kF{X >m@I^

 �F#_V ىHC rآBPCا r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs ذ@KLC r�xpCل ا@gVا� BF�®V
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z يOG@~Cا wFp\KCا

 "#009 � 2015 �C@� kAHCد `� اO\{# kJ

BF�®V ا�دارة ا�BKLا�p` >FUFV اBFF{KC اxC\@ل ONpCارد اABiIC< و اibNC»ت 
>F?@ABCا

 "#015 � 2013 wFtX rGاHF\L

>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z >F�O¢اHFICا >^_\Cا �p` ذ@KLvا BF�®V "#193 � 2015 kFL@A ن@I\m kJ

BF�®V ا��@J@ت ا�p` >?@ABC إ�BKL@ع #}OKى اvداء اNC[@ري rI`_C آBة 
 HFCا _ BJ@أآ lb�_

 "#047 � 2013 >#ORs @FpFC ن@GرOJ

 lb� دوOUCا r?@ABC rxF©و OsBNCا H\ICا �p` >F?@ABCت ا@J@ا�� BF�®V
BJ@آvا

 "#040 � 2013 HNXن أ@bi#

BF�®V ا�`Hاد اBFg^ r{xbC اHNCى `�p اvداء اrI`_C r?@ABC اtC@را�FV دور 
>{s@bNCة اBKs �I^

  "#140 � 2017 £@J wgK\# ري@Kh#

 rI`� ىHC ىOgZCا >Fا�O]Cا >`B{Cا BAORV �p` ةBjgNCب ا@\Cا� BF�@V
 k# �^ا HFCة اB15آ>bL 

 "#156 � 2019 OpLم �NXة

>AOIhbCا >?@ABCا �p` >FLرHNCا >F?@ABCا >RiGvا BF�®V "#099 � 2012 #}@�X ر#�@ن
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BF�®V ا�FIC< اz k# >F\FIRC_ل اpC\� اFNbV rs BPC< اHZCرات اFGHIC< و 
 >ABN\Cا >�xCل ا@xnى أHC >FآBPCات 10 � 07(اObL (

 "#018 � 2014 �Jات راBآ�V

BF�®V اBF�PKC ا�p` rGHIC اvداء اHC r?@ABCى �`rI آBة اHZCم أ�b@ء 
>F?@ABCا >{s@bNCا

 "#017 � 2016 BA@Zsي هi@م

BF�®V ا�FRhKC اr{xbC ا�p` r?@ABC اC@PC< ا�rI`_C >FC@\xG اtC@را�FV دو و 
>F?@ABCا >{s@bNCء ا@bداء أ�vا �p` �L@t\Gا

 "#037 � 2012 ¢OJBج `@دل

 >FL@Lvرات ا@]NCا [\J و >Aر@UxGة ا�OZCا �p` يBK#OFpICا �AرHKCا BF�®V
�إgKz@ص آHC � rKFNى رr?@A اtC@راrV دو 

 "#186 � 2015 HNP# رزاق

>Nآ_NCا r?@Aر �p` يBK#OFpICا �AرHKCا BF�®V "#107 � 2017 @{FbFL@# ن_\m

 [\J و >`B{C@J ة�FNNCة اOZCى اOK{# �p` يBK#OFpICا �AرHKCا BF�®V
�Lاوا lb� HFCة اBآ rs >FL@Lرات ا�@]NCا

 "#076 � 2015 أوBFN` kmو ش

 rI`_C >Fpx{Cاف اBnC >`B{Cا >x� kF{PV rs يBK#OpFICا �AرHKCا BF�®V
آBة اHZCم

 "#051 � 2016 BFزه BFه@n

 >Aر@UxGة ا�OZCا kF{PV �p` يBK#OFICا �AرHKCا BF�@V ) >`B{Cء و ا@ZVا�ر (
HCى �`rI آBة اHZCم

 "#147 � 2017 HF\L rKhJ

BF�@V اHKCر�A اIKC@د�p` BFg^ BFg^ rC اB{C`< اO]Cا�F< اOgZCى و ا�ZA@ع 
 k# �^م اHZCة اBآ r�m@G rIpZC18ا>bL 

 "#111 � 2019 HI` rG@]#OJ اZC@در

 �p` >F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدة ا@NC ءات@xtC@J >Jر@ZNCه� ا@bNJ "AرHKCا BF�®V
>AOG@~Cا >FLراHCا >pXBNCا rs �F#_KCا >Fghm

 "#090 � 2017 LHFxG< هi@م

BF�@V اBFF{KC ا�داري اAHG_C ��@bC< اFC@\s �p` >F?@ABC< و #BدودBs >Aق 
آBة اHZCم

 "#136 � 2019 |PCء ا@F? HNP# rKABآ

>F?@ABCا >Lر@NNCا �p` >F?@ABCت ا®ibNCا rs ا�داري BFF{KCا BF�®V "#081 � 2014 wFpL وي@FPA

 H]\# �zدا �C@RpC >F{AرHKCءة ا@xtCا �p` ل@\xCا r�O¢اHFICاد اH\KCا BF�®V
>?@ABCو ا >FGHICت ا@RibCت ا@FbZV م وOp`

  "#186 � 2017 wF\G OJ@mOJ

 �GاOUCا BF�®V ) يOJBKCا r^_zvا r`@NKا�� r{xbCا ( >FghiC >GOtNCا
>Fx�_Cا >RiGvا OPG �F#_KCل ا@I^إ �p` >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ

 "#042 � 2012 |FsOV ادBn

rC@\Cى اOK{NCذوي ا kFF?@ABCا kAOtV rs >FLرHNCا >F?@ABCا BF�@V "#161 � 2019 kAHCء ا@F? r{AO#

 >F?@ABCت ا@{s@bNCا rs مHZCة اBآ rI`� أداء �p` |pZCا BF�®V � ل@Imأ lb�
�

 "#042 � 2014 إ L\@دي J_ل

 HFCة اBآ kFI`� ىHC ري@]NCداء اvا �p` >FN{UCت ا@L@FZCا BF�®V � lb�
 �Lأوا�

 "#041 � 2014 >F#OL ن@tA إ

>RLOKNCا >pXBNCا �F#_V ىHC wp\KCا >F\sدا �p` يOJBKCا �\pCا BF�®V "#019 � 2012 اi\C@ب #Ogbر

BF�@V ا�FPNC ا���p` r`@NK `�وف اIUPKNC@ت `k اRiG< اFJBKC< اFGHIC< و 
>F?@ABCا

 "#093 � 2019 wFpL ي@ICا �{F`

BF�@V ا�FPNC ا���p` r`@NK `�وف اIUPKNC@ت `k اRiG< اFJBKC< اFGHIC< و 
 >F?@ABCة: اHFpICا >bAH# ت@AOG@� [\IJ >FGاHF# >Lدرا

 "#093 � 2019 wFpL ي@ICا �{F`

BF�®V اHNCرب ا�p` r?@ABC أداء �`rI اBtCة اB�@RCة z_ل اs@bNC}@ت 
>FNLBCا

 "#028 � 2016 HFNPCا HI` £ا �Jر

rLرHNCح ا@UbCا �p` >LرHNCرج ا@z >F?@ABCا >Lر@NNCا BF�®V "#150 � 2017 BFNL rZAا

BF�®V "#083 � 2012 اibC@ط ا�دراآBX �p` rآF< اrs r?@ABC اObxCن اFC@KZC< أ�b@ء ا�bCال rbA@{X أOAب

BF�®V اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي FNbV rs< اxKC@`� ا��HC r`@NKى 
�F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#157 � 2015 HXادي L\@د

 �F#_KC >AH{UCات ا�Cرة اO� kF{PV rs r?@ABCو ا rGHICط ا@ibCا BF�®V
>AOG@~Cا >pXBNCا

 "#039 � 2013 OJراس �sاد

 �Lاوا >p{Cة اBآ rI`_C r{s@bKCى اOK{NCا �p` wFp{Cا rا��jCم ا@�bCا BF�®V "#121 � 2016 >F#@L rnB^
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ذآOر

 �hKbNCا r`ر@gNC >FGHICا >^@FpCى اOK{# �p` �AB{Cزن اOCص ا@ZGإ BF�®V
rbnOCا

 "#067 � 2013 ZAOG< ر?Oان

r?@ABCا |ABxCا �L@NV �p` >Aدة ا�دار@FZCط ا@NGأ BF�®V "#053 � 2013 wFpL ي@NCا

OZpC �#@GBJ BF�®Vة ا�FNNCة H^ �p` >`B{C@Jرة ا�ZCف HCى �`rI آBة اHZCم 
 lb�15 � 17>bL أIm@ل 

 "#109 � 2016 `BNة زآAB@ء

kFU#@GBJ BF�@V اHKCر�p` �A اwh�KC اp�\pC rp�\C< رF`@J< اBCؤوس HCى 
رr?@A آN@ل ا�v}@م

 "#073 � 2015 HJار J_ل

 �F#_V ىHC >F`@NKة ا��OZCا �p` >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX BF�®V
>AOG@~Cا >pXBNCا

 "#011 � 2013 �Jرا O^

gX BF�®V< اFJBKC< اFGHIC< و ا�p` >?@ABC `_^< اHFICا¢kFJ >F�O اKLv@ذ و 
اrs �FNpKC اORCر اOG@~Cي

 "#031 � 2012 rp` ف_z

 �p` >F`@NKو ا�� >F{xbCا >FX@bCا k# >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX BF�@V
 bL<18 � 15اkFJ >^_\C اKLv@ذ و اrs �F#_KC اORCر اOG@~Cي 

 "#144 � 2017 `Opي `HI اNXBC@ن

 >pXB# rs rLراHCا �FgPKCا �p` >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX BF�®V
)اw{ZC اr�@]bC( اwp\KC اOG@~Cي 

 "#091 � 2017 OJزA@ن �@رة

gX BF�®V< اFJBKC< اFGHIC< وا�p` >?@ABC ا�FgPKC اHCرا�F#_KC rL اORCر 
 kL �LOKNC15 � 12( ا (>bL

 "#061 � 2017 B�@bCا HI` H]U#

 �F#_KCا kFJ >F`@NKت ا��@^_\Cا �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX BF�@V
"16 � 17 ">bL

 "#129 � 2019 HFCو rG@NXBCا �Fn

gX BF�®V "#063 � 2016< اFJBKC< اFGHIC< واBF�®V �p` >?@ABC ا�Cات �F#_V اORCر اOG@~Cي kF#أ HNP# زوقB#

 �F#_V ىHC r{xbCا |sاOKCدر�< ا �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX BF�®V
>AOG@~Cا >pXBNCا rs kFZاهBNCا

 "#037 � 2017 �C@� £ا HI` ح@Im

 �F#_V Hb` ات�Cا BAHZV ىOK{# �p` >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCب ا@Rz BF�®V
اORCر اOG@~Cي

 "#078 � 2013 #}@دي `HI اC}_م

Fghm BF�@V "#182 � 2019< اHNCرب `�p اداء رr?@A ر�s ا��Z@ل BFj� HNP# Op^

Fghm BF�®V "#169 � 2017< اHNCرب `�p اvداء اHC r?@ABCى �`rI آBة اHZCم rG@jCا HI` ريOm@`

x� BF�@V< اB{C`< اkF{PV �p` >�@hC #[@رة اBNCاو¢< HCى �`rI آBة 
 lb� مHZCاu17

 "#146 � 2019 BN` wC@L  Aا

kF�m@G مHZCة اBآ rI`� Hb` >¢اوBNCرة ا@]# rs >GوBNCو ا rKx� BF�@V "#164 � 2019 kjABJ اL_م

 kFU{ك ا�آ_]KL� �g^vا HPCا BAORV �p` �Vر@xC@J �AرHKCا >ZABn BF�®V
 VO2max>pAORCا lgbCت ا@s@{NCا rا�H` ىHC  

 "#030 � 2017 #�NX BRiة

 rVرا@tCا >?@Aر rLر@N# ىHC r?@ABCب اB{KCا rs �AرHKCا >ZABn BF�@V
 kF�HKI# : kF�HKI# �FVر@tCا r?@Aر rLر@N# >C@X >L12 � 9( درا >bL (

 "#010 � 2019 �HI` @P اOCه@ب

 rآBPCا r{PCا �G@UCا �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCب #@دة ا@F¢ BF�®V
rا�HKJر ا�ORCا �F#_KC

 "#083 � 2015 rG@ه HF� kJ

BKs BF�@V ) �FCة ا�داء اKG �p` r?@ABC@�� اHZCرات اO]Cا�z k# >F_ل اIKz@ر 
 rUC  �leger luc : (  Bا��UCا >AدOCO# مHZCة اBآ |ABxC >FGاHF# >Lدرا �

 lb�...

 "#079 � 2019 n >pFX@رق

>F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX BFL �p` ¥JBKNCذ ا@KLءة ا�@xآ BF�®V "#135 � 2016 OPpJت `HI اBCزاق

>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX BFF{V rs ¥JBKNCذ ا@KLءة ا�@xآ BF�@V "#154 � 2019 lLOA r^زرو

 @AرOC@tICا rs يOG@� >~C@~Cا �F#_V أداء �p` ات�Cا rs >Z~Cى اOK{# BF�®V
>?@ABCا

 "#013 � 2013 wAB# �G@G

 �F#_V ىHC >F{xbCا >J_gCا �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Lر@N# BF�@V
>AOG@~Cا >pXBNCا

 "#100 � 2019 HI` riF`OJ اBCؤوف
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 �K^_`أة وBNpC w{UCرة اO� �p` r?@ABCوا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# BF�®V
BAHZKJ ا�Cات

 "#168 � 2015 OG >#@X kJال

�FLر@N# ىHC ةBاآ�Cا >FNbV rs وHFtAvا ks >Lر@N# BF�®V "#116 � 2012 BN` ن@NFpL kJ

>F?@ABCت ا®ibNCإدارة ا �p` �F�OKCا >xF©و BF�®V "#124 � 2015 HF\L د@P# kJ

HAHPV اghC@�¥ اFGHIC< و اNC[@رZKG� >A@ء �`rI آBة اHZCم B# �{Xاآ� 
�\pCا

 "#069 � 2013 B# BNPCاد

HAHPV "#122 � 2016 ا�NbC اONCرrI`_C r�OCOs آBة اB# �{X  >p{Cاآ� اpC\� أو�L ذآOر >bF#رة أON`

 HFCOV rs ةB��NCو ا >FNFtPKCارات اBZCا rs >pzاHKNCا#� اO\Cا [\J HAHPV
>FLرHNCا HFCة اBت آ@{s@b# rs lb\Cة اBه@©

 "#107 � 2016 wpLو BFtJ

  kFABا��UCا >IhbCا r`ر@g# ىHC rtFKtKCا ��bCى اOK{# HAHPV ) BJ@اآ
 rKFNFآ rbnOCا |ABxCا(

 "#040 � 2019 "FGدة اONX

 >pXBNCا �F#_V ىHC HFCة اBآ rs �\pCاآ� اB# lpKhNC �F�OKCا BFA@\# HAHPV
 >RLOKNC15 � 12( ا ( >FLرHNCا >?@ABCا rs >bL

 "#007 � 2019 BL@A وشHFJ

HVرIA@ت AOZV< `�_ت ا�UCع و ا�Bه@ `O^ �pة HAH{V اBtCة HCى �`rI آBة 
 k# �^ا� >�s مHZC17ا>bL 

 "#120 � 2019 BIU# kJ يH]Cا HI`

HV "#146 � 2015رA" اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اAOG@~C@ت `O? �pء اZNC@رxtC@J >J@ءات wFاهBJا rp` kJ

 rGHICط ا@ibCا >FNbV �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ BF�®V ا��BV
rLرHNCا �LOCا rs r?@ABCا

 "#051 � 2017 HC@z ط@R\C

BFF{V اBCاRJ< اFbnOC< اBtC >sBKPNCة اHZCم واUG �p` �L@t\G@ح #Biوع 
Bا��UCا rs افBKXا�

 "#028 � 2015 #BIك �NXة

BFF{V ا�F]C@ت اtPpC >FNFtPKC@م و #Hى �p` TBF�®V اrs wFtPKC آBة اHZCم 
>ABا��UCا

 "#101 � 2012 آOVBس �N@ل

 >ABا��UCم اHZCة اBtC >sBKPNCا >F?@ABCا >AHGا� rs rZAO{KCا �A�NCا |FIRV
r?@ABCاف اBKXوع ا�Bi# ح@UGا �© rs

 "#139 � 2019 �Oادي OGارة

>p#@iCدة اOUCم ا@�bJ ت«ibNpC >F?@ABCا�دارة ا BAORV "#058 � 2016 HNXة اBزه kJ

 �p` TBF�@V ل و@Z�vا �AرHV ي  وBK#OFpICل ا_z k# >Fp�\Cة اOZCا BAORV
kF{PV اOZCة ا�FNNCة rI`� Hb` >`B{C@J اOUCدو

 "#068 � 2013 #O\Uر FxL@ن

>{s@bNCا >pXB# ل_z مHZCة اBآ rI`� ىHC >FbZKCرات ا@]NCى اOK{# BAORV "#038 � 2012 درا�B# rاد

BAHZV ا�Cات اFGHIC< و`_^v@J �Kداء اNC[@ري `Hb اC_`� اONCزع rs آBة 
اB�@RCة

 "#045 � 2014 BFNL ح_m

>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ Hb` ات�Cا BAHZV "#084 � 2017 BFNL ر@NL

 >Jر@ZNCء اO? rs >AOG@~Cا >pXBNC@J >F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأداء أ wAOZV
xtC@J@ءات

 "#084 � 2014 HNP# rG@Aز

 �RC >FGHICت ا@xgCا wAOZV10 � 11 ب@\Cأ �F�OKCء و ا@ZKGف ا�H]J >bL 
اOZCى

 "#097 � 2012 BZmار `HI اObCر

rG@~Cا �FUCج ا@]b# �© rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCاداء ا wFFZV "#091 � 2019 rPA HNP# يHFI`

wFFZV "#027 � 2019 اA@xtC@ت اHC @F�OCObtKCى اKL@ذ اFJBKC< و اrs >F?@ABC اORCر اOG@~Cي HNXا >AدO` kJ

 >s@{# rا�H` Hb` >`B{Cا >x� kF{PKC م@\Cا rGHICاد اH`ا� �#@GBJ wFFZV
 lb� BK# 14 � 16>bL أIm@ل 100

 "#113 � 2015 >pFLط وOpU`

OK{# wFFZVى #i@رآ< اrs �F#_KC اCv\@ب ا�IiC رF?@A< اXBKZNC< أ�b@ء 
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX

 "#064 � 2014 >F#� �C@NCا HI`  Aا

 lb� HFCة اBآ rI`� ىHC ز@UGا� >F\sاHJ �K^_` و r?@ABCا |ABxCا �L@NV
B¢@ا�

 "#137 � 2019 `HI اs �C@NC@رس

 >Lدرا kFAOG@~Cا Hb` >?@ABCوا >FGHICا >FGHICا >FJBKpC rC@~NCذ ا@KLvت ا_F~NV "#138 � 2015 �z kFbP_ف
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rGHNCا �LOCو ا rxABCا �LOCا kFJ >Gر@Z#

 �# �#@\KCو ا >FIRCا >A@^OC@J >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLرف أ@\# |sاOV
>Lر@NNCء ا@bأ� >F?@ABCت ا@J@ا��

 "#010 � 2015 �LO# ن@A�#

 r�O¢اHFICك اOp{Cا >F\sدر�< دا �p` @هBF�®V و rJBNCدات ا@mت و ار@]F�OV
HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#085 � 2016 >pFIG شOKFV

 rر�@hCو ا rpzاHCا kFC@gVا� rs ل@gVت و ا�@#Op\NCا @F�OCObtV lF©OV
>F?@ABCت ا@�F]Cا rs

 "#141 /2016 `Opي b]bV@ن

gX< اFJBKC< اFGHIC< و اF?@ABC< و دوره@ rs اJ lFxhKC\] ا�#Bاض 
 >b#�NCا : OJBCا �?B# � يBt{Cل� ا@~Nي آO#HCا �j�Cا

 "#004 � 2019 |Fsز ر@t`OJ

gX< اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< وأ�Bه@ `FNbV �p< اOZCة ا��HC >F`@NKى 
�F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#054 � 2015 kAHCا "Nm ½s@X kJ

gX< اibC@ط اrGHIC اr?@ABC و #Hى �A�\Vه@ ONbpC اr{xbC اBPCآHC rى 
rا�HKJر ا�ORCا �F#_V

 "#085 � 2017 kFL@A >`OJB^

دراL< أ�B ا��Vان `kF{PV �p د^< اHC �AOgKCى �`rI آBة اHZCم �s< أIm@ل 
 )13 � 15 >bL (

 "#016 � 2014 HNXا OpX

 >F�OCOF{xCات اBFjKNCا [\J �p` حBKZ# rIAرHV �#@GBJ Bا� >Lدرا ) HPCا
 kFU{ك ا�آ_]KL� �g^ا� � �\KCا Bm�# ( rا�H\C rN^BCز ا@UGو ا�

1500 BK#  :>Lدرا...

 "#084 � 2019 OpX >KhJز

دراL< أ�HV �#@GBJ BرBKZ# rIAح BAORKC اOZCة اkF{PV �p` >Fp�\C #[@رة 
 >�xpC ل@Imا lb� مHZCة اBآ rI`� ىHC �AOgKC17 � 15ا>bL 

 "#076 � 2013 lLOA ةB`

 >FJBKCا >gX rs �F#_KCا >F\sدا �p` "AرHKCا �FC@Lأ [\J Bأ� >Lدرا
اFGHIC< و اHC >?@ABCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#184 � 2013 �FN{Cا HI` k#ONCا HI` kJ

 >gX ء@bي أ�OG@~Cر اORCا �F#_KC >F�O¢اHFICت ا_`@xKCل ا@tmأ >Lدرا
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#171 � 2017 �C@NCا HI` rKhJ

دراL< ا�J\@د اO]x# OPG >F{xbCم اFJBKC< اFGHIC< واHC >?@ABCى �F#_V اORCر 
اOG@~Cي

 "#070 � 2019 F�C@J@ف اC[@دي

 �F#_V kFJ rLرHNCا lb\Cا k# lFxhKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Lدرا
 �LOKNC15 � 12(ا ( >bL

 "#077 � 2019 >p]G >FpA@R`

 >�@hCا >FGHICت ا@xgCا >Lدرا) >`BL ةO^ >#اوH# ( �\pCاآ� اB# �{X
��lb أIm@ل � اrs >xpKhNC آBة اHZCم 

 "#141 � 2015 kAHJ@` rC_Fs

rLرHNCا wp\KCو ا rآBPCك اOp{Cا rs ت@JاBR?ا� kFJ >^_\Cا >L2012 � 059#" درا �I` rpFp@س

 >FsB\NCت ا@FpN\Cا [\J و >FآBPCرات اHZCا kFJ >^_\Cا >Lدرا ) >Fbه�Cا (
 >Fا�HKJا� >pXBNCا �F#_V ىHC )06 � 09 ( اتObL

 "#034 � 2015 �F@د �NXة

 �Lاوا lb� مHZCة اBآ rI`� Hb` >FGHICا >^@FpCت ا@AOK{# rs ارقOxCا >Lدرا
 k# �^20ا>bL 

 "#149 � 2019 HNXا kF{XOJ

 rs >`@NUCا rs ج@#HGا� �p` يOJBKCا rGHICط ا@ibCت ا@L@t\Gا >Lدرا
�LOKNCا wFp\KCا >pXBNCا

 "#143 � 2017 rp` ��@^

 >F`@NUCا rs ج@#HGا� �p` يOJBKCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCت ا@L@t\Gا >Lدرا
pXB# rs< اwFp\KC اOG@~Cي

 "#034 � 2014 wFXBCا HI` HF\Cا

 >FGHICا >FJBKCاف اHأه �# >Gر@Z# >F?@ABCا @AرOC@tICر ا@IKzاف اHأه >Lدرا
>F?@ABCوا

 "#050 � 2014 �pFC جOVOJ

دراJ >L\] أHV �FC@LرA" اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي و #Hى 
ا�p` @]KL@t\G اwp\KC اBPCآHC rى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#074 � 2015 �Fpz lLOA kJ

 BF�PKC ��O# rIAرHV �#@GBJ rs kN�KNCا �AرHKCا �NX BF�@V >Lدرا
`�p اONbC اghV rGHIC¥ آBة اHZCم A�OJ< " رA@?< و درا�F#_V " >L أ^}@م 

>xpUCا

 "#003 � 2012 O#@n ز@IC
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دراBF�®V >L آBة اHZCم اBjgNCة `wp\V �p اNC[@رات اrs >FL@Lv اHZCم HCى 
 kF�m@bC13 � 11( ا ( >bL

 "#020 � 2014 ^ORش #HI` HNP اC[@دي

دراwAHZKC >FpFpPV >L اOC@tJ rs r�@]bCرA@ اFJBKC< اFGHIC< واkFJ >?@ABC اOCا^� 
>F\ABiKCص اOgbCو ا

 "#019 � 2015 Bx\� زر^@ن

 >FJBKCدة ا@# �p` TBوأ� r?@ABCا �LOKNCا wFp\KCر ا@IFKhC >FpFpPV >Lدرا
>AOJBKCت ا@{L�NCا rs >F?@ABCوا >FGHICا

 "#069 � 2014 kF{X ريOgb#

 rs مHZCة اBtC ي Bا��UCا rbnOCا �hKbNpC r`@sHCا wF�bKpC >FpFpPV >Lدرا
 >FZABsا� w#2013دورة آ®س أ

 "#073 � 2013 BN` >RsOL

دراBNC >FpFpPV >LدودlpKh# >A اPC@�ت اABxpC >F`@sHC| اrbnOC ا�UCا�Bي 
wC@\Cآ®س ا rs BJ@أآ

 "#065 � 2013 HFCو BFjgCن اO`

>ABا��UCا >F?@ABCا >AHGا� �AONV �^اOC >FpFpPV >L2012 � 094#" درا �bAاوي زBZC

دراOX >Lل أJ\@د اBF�PKC اHb` r?@ABC ا�xC@ت اBjgCى rs رA@?< أC\@ب 
اOZCى

 "#076 � 2012 kAHCل ا@N� يBN`

 r�m@G ء@ZKGا >FpN` rs >ABK#OJوBKGو ا� >FGHICت ا@xgCا ¥�@gz >Lدرا
 >ABN\Cا >�xCا HFCة اB12 � 9( آ ( >bL

 "#041 � 2015 kAHCا "Nm BFiIC@J

NNC@رL< اbL  ( >FJBKC< 18 � 15( دراL< دا�F#_V >F\s اORCر اOG@~Cي 
>?@ABCوا >FGHICا

 "#072 �  2016 rp` £رزق ا kJ

2019 � 110#" دراL< `_^< اBAOgKC اHJ rpZ\C^< اHC BABNKCى �`rI آBة اHZCم Hb^OJورة `g@م

 kFF?@ABpC rp�\Cا �N\Cا rs رةHZCا �# >`B{Cة و اOZCا >^_` >Lدرا
 kF�m@bCا ) k# �^أ >�s17 >bL (

 "#079 � 2014 wFtX آBاب

دراOK{# >^_` >Lى اibC@ط اBm�NJ rGHIC اpKtC< اHC >FN{UCى اxnv@ل 
 kFLرHNKNC11 � 6( ا (>bL

 "#044 � 2015 >NF\G يOFp`

 rLرHNCا lb\Cا k# �FpZKCا rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX >FC@\s >Lدرا
>RLOKNCا >pXBNCا rNp\K# ىHC

 "#142 � 2015 rNFاهBJ >Aد@G

 �{X وHFUCا r`ر@g# ىHC >Aر@UxGة ا�OZpC >AدBxCوق اBxpC >Fp\s >Lدرا
�Lاوا lb� زنOCو ا k{Cا

 "#060 � 2019 رزق ا£ HI` lLOA اBCؤوف

 |sاOKCا |FZPV k# >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX >FG@t#ى اH# >Lدرا
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_KC r`@NKا��

 "#075 � 2013 OCO# rxLOAد

 r{xbCا �j�Cا k# �FpZKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >FNى أهH# >Lدرا
@AرOC@tICدة ا@]m �p` kFpIZNCا �F#_KCى اHC

 "#097 � 2015 HNP# rG@Aز

2015 � 068#" دراH# >Lى BF�®V ا��@J@ت `�p داF\s< ا�UG@ز HCى �`rI آBة اHFC أIm@ل |PCا HI` دOsB#

 rGHICط ا@ibCا >Lر@N# >FNه®J [ABNCا r`ى وH# >Lدرا � rs r?@ABCا
اHX k# lFxhKCة #Bض اnB{C@ن

 "#202 � 2015 X@ج #�LO إNA@ن

 BKL@# >FG@~Cا >b{Cا >IpRC >FsB\NCد ا@\Jvب ا@{Kى اآOK{# >Lدرا
 H]\NCا rs >F?@ABCت ا®ibNCو ا >ABiICارد اONCا BFF{V rs kFgghKNCا

...اFJBKC< اFGHIC< واBCي

 "#161 � 2015 �bAز wL@ZpJ

 rs BKL@# >FG@~Cا >b{Cا >IpRC >FsB\NCد ا@\Jvب ا@{Kى اآOK{# >Lدرا
rLرHNCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCا ¥ghV

 "#103 � 2015 H\LوHABs rGة

دراZ# >L@رG< اUV@ه@ت #N@رL< ا�RiG< اF?@ABC< اrs kF{bUC اORCر 
ا�LOKNC و اOG@~Cي

 "#168 � 2019 HC@z يH�

 �{X مHZCة اBآ rI`_pC >Fا�Oه_Cو ا >Fا�O]Cرات اHZCا kFJ >Gر@Z# >Lدرا
�Lواvا >�xC �\pCط اORz

 "#068 � 2014 HF\L r¢@�

 BF¢ و kFLر@NNCا �F#_KCا kFJ rLرHNCا r`@NKا�� lFtKCا rs >Gر@Z# >Lدرا
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_KC r?@ABCا rGHICط ا@ibpC kFLر@NNCا

 "#049 � 2016 رHNP# rGONX اRC@هB زآAB@ء

 BJ@ول أآvا w{ZCم اHZCة اBآ >AHGأ [\IC rGHICاد اH`ا#� ا�BIC >Gر@Z# >Lدرا
>ABا��UCا >FsاBKXا� >CORIpC

 "#040 � 2012 HC@z انBZ#
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>AدBxCو ا >F`@NUCت ا@?@ABCا rJرH# kFJ rxF©OCا @?BpC >Gر@Z# >L2015 � 177#" درا FnOJ@ن �NXة

>FC@KZCت ا@?@ABCا rs >Fا�Oه_Cرات اHZpC >Gر@Z# >L2019 � 080#" درا �FRCا HNP# �A�`

دراZ# >L@رOK{NC >Gى اFpC@^< اkFJ >FGHIC و�L و A@]G< اHC wLONCى ABs| آBة 
>p{Cا

 "#096 � 2012 HJري `HI ا£

 r?@ABCط ا@ibCا OPG >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ل@I^ه@ت إ@UVل و اOF# >Lدرا
 >FGHICا >FJBKCا >gX rs ديBxCا r?@ABCط ا@ibCب ا@{X �p` r`@NUCا

>?@ABCوا

 "#115  �2015 BFNL kXأوزرو

دراL< و�OPKL_C >Fxاذ `�p اBtCة �hKbNpC >I{bC@J اz rbnOC_ل آ®س 
 wC@\C2014ا�AازBIC@J 

 "#173 � 2015 BFNL wAB^

 "AرHKCت ا@FUFVاBKL� r?@ABCا BFF{KCة ا�دارة و ا�V@Lام أHhKLدر�< إ
rsB\NCد ا@gK^ا� �p` >FbINCا

 "#155 � 2015 F` kJ@ش J_ل

 >~AHPCا >F�OCObtKCا ��@LOCا >FC@\s >در�) rآBPCا �FpPKCا �#@GBJ ( wp\V rs
lb�17 � 18 ( >bL أIm@ل ( و ORVر ا�داء اNC[@ري `rI`� Hb آBة اHZCم 

 "#120 � 2016 HI` kJ اC_وي `HI اBCؤوف

 >?@ABCب وا@IiCع ا@R^ rs kFpjKiNCى اHC >Aت ا�دار@A@xtCا >Lر@N# >در�
>FxF©OCت ا@FN{NCو ا >FghiCات اBFjKNCا [\J ءO? rs

 "#088 � 2016 دO]Cم `@دل

 >FJBKCا >Lر@N# �p` يOG@~Cا wFp\KCا k# >F�@]bCم ا@{^vا �F#_V ل@I^إ �sدوا
>?@ABCو ا >FGHICا

 "#027 � 2013 OJداواد #HNP اH]NCي

 >FJBKCا >gX �p` يOG@~Cا wFp\KCا k# >F�@]bCا >pXBNCا �F#_V ل@I^إ �sدوا
>?@ABCوا >FGHICا

 "#104 � 2017 >Fزآ �F`@NL

دوا�s اN# OPG �F#_KC@رL< ا�RiG< اF?@ABC< اrs >F`@NUC اORCر اOG@~Cي 
15 � 18>bL 

 "#096 � 2019 kAHCا lFL شBآOJ

>F?@ABCت ا@{s@bNCا rs وHFUCا rI`� ىHC |pZCا BF�@V �s2019 � 186#" دوا wFاهBJا �C@� ¤FiCا

دوا��OV �s ا�F#_KC اm �p` kFpIZNC[@دة اOC@tICرFKz� @A@ر #[HV >bرA" #@دة 
 >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKC18 � 15(ا ( >bL

 "#109 � 2012 >pFIG ل@x^

>AOG@~Cا >pXBNCا rs >FC@KZCن اObxCا >?@ABC ت@bICا >Lر@N# �s2012 � 100#" دوا >bن آ@هONpL

 k# >F�@]bCا�^}@م ا �F#_V ىHC >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >Lر@N# �sدوا
 bL<18 � 16اwFp\KC اOG@~Cي 

 "#020 � 2016 �C@gCا HNP# rpه@{Cا

2019 � 123#" دواN# �s@رL< اFJBKC< اFGHIC< واHC >?@ABCى �F#_V اORCر اOG@~Cي BFz kJي `� اHI` kAHC اZC@در

 18 � 15دواN# OPG �s@رL< ا�RiG< اF?@ABC< اrs >F`@NUC اORCر اOG@~Cي 
>bL

 "#096 � 2019 kAHCا lFL شBآOJ

 �F#_V ىHC HG@{NCك اOp{Cوم أو ا@ZNCك اOp{Cا HAHPV rs >FghiCد ا@\Jدور أ
اFJBKC< اFGHIC< واFIRKC >?@ABC| اZNC@رxtC@J >J@ءات rs اORCر اOG@~Cي

 "#140 � 2015 BFzات `@دل

>F?@ABCت ا®ibNCأداء ا kF{PV rs >ABiICارد اONC2014  � 080#" دور إدارة ا kFNC HNP# ةBFN`

 rs HFCة اBآ >?@ABC kFJOهONCل ا_jKLا rs >~AHPCا "AرHKCا �FC@Lدور أ
�LOKNCر اORCا

 "#080 �  2016 Op� kJل #Kh@ر

rx�_Cط ا@ibCا >Lر@NNC kFNp\KNCء ا@ZKGإ rs >?@ABCوا >FGHICذ ا@KL2016 � 112#" دور أ k{Xط أOR�

 rs >J@iCاه� اONCا �F�OV ف و@iKاآ rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLدور أ
�LOKNCا >pXBNCا rs ىOZCب ا@\Cأ

"#127 � 2016 kF#أ rbF{X

دور أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC اHX k# �FpZKCة bNL< اHC |pZCى 
�F#_KCا

 "#045 � 2015 B# kFbmOJاد

 >Lر@NNC �F#_KCا >F\sدا k# �sBCا rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLدور ا
اFJBKC<  اFGHIC< و اrs >?@ABC اORCر اOG@~Cي

 "#193 � 2019 NX kJ_وي رآAB@ء

دور أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC اZKG@ء اONCاه� اrs >J@iC آBة اHFC و 
>gKhNCا >AHGvا OPG @]]F�OV

 "#170 � 2017 |PCا HI` r\Jرا

 r`@NKا�� r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KL2015 � 206#" دور أ lFRpCا HI` ل_�
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 >AOG@~Cا >pXBNCا rs |اهBNpC )15 � 18 >bL (

 >F`@NKو ا�� >F^_zvا wFZCا >FNbV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLدور أ
 kFZاهBNCا �F#_V ىHC15 � 18>bL 

 "#026 �  2017 IPCOJ@ل �NXة

 �F#_V ىHC ءات@xtCا [\J >FNbV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLدور أ
اb{C< اvوOG@� �Cي

 "#020 � 2017 "FGOC اويBNX

 >Lر@N# OPG �F#_KCا >F\sدا >FNbV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLدور أ
>LرHNCرج ا@z >F?@ABCا >RiGvا

 "#084 � 2015 OCزي اFC@س

دور أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واFNbV rs >F?@ABC< اC\_^@ت ا��HC >F`@NKى 
�F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#053 � 2016 #Oه� Osزي

 >b{Cا >Ipn ىHC مHZCة اBرات آ@]# wp\V rs >F�O¢اHFICا ��@LOCام اHhKLدور إ
"G@{FC �Cوvا

 "#048 � 2016 أ^ONن رA@ض

دور اHhKLام J\] أ�FC@L اHKCرFNbV rs "A< داF\s< اHC wp\KCى �F#_V اORCر 
اOG@~Cي

 "#139 � 2015 HXاد L\@د

>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX افHأه |FZPV rs �K^_`دل  و@IKCب اOpL2017 � 148#" دور أ HABs lA@ه

2016  � 079#" دور ا�gV@ل ا�داري kF{PV rs إدارة أAHG< آBة اHZCم �r�O اI\C@س

2015 � 109#" دور ا�gV@ل ا�داري BFF{V rs اibNC®ت kF#أ HNP# اوي�NX

 |FZPV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLى أHC r�O¢اHFICل ا@gVدور ا�
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V Hb` >F`@NKا�� >FNbKCا

 "#025 � 2015 kAHCر اOG لOLر

 �F#_V ىHC >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX ح@UGا rs يOJBKCل ا@gVدور ا�
 k# يOG@~Cر اORC18 � 16ا >bL  : [\J �p`  ABا� >FGاHF# >Lدرا
�Cا >Aت و�@AOG@�...

 "#032 � 2019 رزHI` |A اNXBC@ن

>F?@ABCا >AHGvا OPG kFJOهONCا �F�OV ء و@ZKGا rs ل@gV2013 � 041#" دور ا� k{Xوي أ@LO#

 >F?@ABCت ا@{L�NpC rUFVاBKLا� �FRhKCا rs >F?@ABCدور ا�دارة ا :
دراHF# >LاPV_C >FG@دات ا�UCا�OUpC >ABدو

 "#087 � 2019 wFpL وي@FPA

>F?@ABCا >{L�NCا BFF{V kF{PV rs >F?@ABC2013 � 062#" دور ا�دارة ا "FGأ >G@^

>F?@ABCت ا«ibNCا BFF{V kF{PV rs >F?@ABC2012 � 057#" دور ا�دارة ا >AراO^ wA@�

دور ا�دارة اUC@\# rs >F?@ABC< اNNC@رL@ت اrs >ABFF{KC اN�bNC@ت 
>FbnOCا >F?@Aر_Cا

 "#031 � 2017 �FNL شO\#أ

 rLر@NNC ري@]NCداء اvا kF{PV rs >FIAرHKCا >gPCء ا@bء أ�@zBKLدور ا�
اFsOxC@م Fs@ت Osداو

 "#180 � 2017 PL@ري NFpL@ن أOAب

 rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX افHاه |FZPV rs rGو@\KCب اOpLدور ا�
 >AOG@~Cا >pXBNC18 � 15ا>bL 

 "#155 � 2016 rxRC BFiJ >`BVOJ

 rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX افHاه |FZPV rs r{s@bKCب اOpLدور ا�
�LOKNCر اORCا

 "#119 � 2016 Bه@n ن@I�

دور ا�`Hاد اrs rGHIC اk# lFxhKC ا��@J@ت اHC >F?@ABCى �`rI آBة اHZCم 
 >{s@bNCء ا@bل( أ�@Imا >�s(

 "#017 � 2012 #\OFف #OCOد

دور ا�`_م اrs r?@ABC ار�@ع #G@t< اABC@?< اHNCرOK{# �p` >FLى 
>AOJBKCت ا@�F]Cا

 "#030 � 2019 G\@ب اGOC@س

 �F#_V ىHC rLرHNCا lb\Cة اBه@© k# �FpZKCا rs >F`@NUCب ا@\Cvدور ا
 >RLOKNCا >pXBNC15 � 12ا>bL 

 "#144 � 2015 >pFN� BF#أ

دور اCv\@ب اFNbV rs >F?@ABC< ا�دراك اr{PC اBPCآHC rى اxnv@ل 
rpZ\Cا lphKCا rRLOK#

 "#166 � 2015 زHFpz �FJة

Bا��UCا rs >FsاBKXا� >FpN\Cح ا@UGإ rs >F?@ABCا �IiCب ا@\Cv2013 � 059#" دور ا >bF{X rpXرا

دور اCv\@ب ا�IiC اrs >F?@ABC إUG@ح gX< اFJBKC< اFGHIC< واHC >?@ABCى 
�LOKNCا wFp\KCا k# >~C@~Cا >b{Cا �F#_V

 "#072 � 2016 �Ftm ن@NXBCا HI` r\p^ HCو
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r`@NKا�� r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs >F?@ABCا �IiCب ا@\Cv2017 � 062#" دور ا `@#HI` B اC_وي

 �F#_V ىHV r`@NKا�� r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs >F?@ABCا �IiCب ا@\Cvدور ا
�LOKNCا wFp\KCا >pXB#

 "#070 � 2016 NX@دو HFNXة

دور اCv\@ب ا�IiC اBAORV rs >F?@ABC اNC[@رات اBPCآHC >Fى �F#_V اORCر 
اOG@~Cي

 "#138 � 2016 #Bا�NX �Jة

 >FJBKCا >gX �zدا r`@NKا�� �`@xKCا >FNbV rs >F?@ABCا �IiCب ا@\Cvدور ا
�LOKNCر اORCا �F#_V ىHC >?@ABCو ا >FGHICا

 "#005 � 2013 #[b@وي #Bاد

2019 � 170#" دور ا�C\@ب ا�IiC اFNbV rs >F?@ABC< ا�G@UC اr{PC اBPCآHC rى ا�xn@ل اوآHI` �F اKxC@ح

 >pXBNCا �F#_V ىHC r`@NUCا �N\Cا >FNbV rs >F?@ABCا �IiCب ا@\Cدور ا�
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z >AOG@~Cا

 "#084 � 2016 #}\Oدان FxL@ن

 �F#_V ىHC >FGHICت ا@xgCا [\J >FNbV rs >F?@ABCا �IiCب ا@\Cvدور ا
 �LOKNCر اORC15 � 11( ا ( >bL

 "#073 � 2017 #Obر NFpL@ن

2017 � 168#" دور اCv\@ب ا�IiC اNL >FNbV rs >F?@ABC< اKC\@ون HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي راN� �s@ل

 >b{Cا �F#_V ىHC rLراHCا �FgPKCا kF{PV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cvدور ا
rا�HKJا >{#@hCا

 "#111 � 2016 |AH� شOJBآ

r`@NKا�� r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cv2016 � 145#" دور ا �C@# rbjCا HI` ايHJ

 >gX ء@bأ� rآBPCا r{PCا �G@UCا >FNbV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cvدور ا
�LOKNCر اORCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#067 �  2015 rp` HFL rsBآ

 �F#_V ىHC rآBPCا r{PCا �G@UCا >FNbV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cدور ا�
 rا�HKJر ا�ORC10 � 6(ا (>bL

 "#141 � 2019 lFRCا HI` rGوH\L

 �F#_V ىHC rآBPCا r{PCا �G@UCا >FNbV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cدور ا�
�LOKNCر اORCا

 "#009 � 2019 rxRC HNP# HA@ZpJ

 �F#_V ىHC rآBPCا r{PCا �G@UCا >FNbV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cدور ا�
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX rs >AOG@~Cا >pXBNCا

 "#068 � 2015 HFNX ح@Jذ

 >pXBNCا �F#_V ىHC r`@NUCا �N\Cا >FNbV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cvدور ا
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z >AOG@~Cا

 "#007 � 2014 wABوازن آ

 >gX rs rxn@\Cو ا r`@NKل ا��@UNCا >FNbV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cدور ا�
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#154 � 2016 rp`HFL يHFNX

 �F#_V ىHC rxn@\Cا r`@NKا�� �G@UCا >FNbKFs >F?@Aر �IiCب ا@\Cدور ا�
)18 � 15( اORCر اOG@~Cي 

 "#132 � 2019 kAHCآ@ت �_ح اBX kJ

 >Lر@N# ل_z k# rآBPCا "PCا �G@� BAORV rs ةBFjgCب ا@\Cدور ا�
اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي

 "#057 � 2019 RLOJ@رة زآAB@ء

دور اCv\@ب اBFjgCة UG rs@ح gX< اFJBKC< اFGHIC< واk# >?@ABC و�[< 
�LOKNCر اORCة ا�V@Lا B�G

 "#146 � 2016 |PCا HI` kAز

  �LOK# رOn �F#_V ىHC r{xbCاء اORGا� >UC@\NC >F?@Aر �Im ب@\Cدور ا�
)11 � 14 (>bL

 "#099 � 2019 kAH#OJ �F`OJ

kFJOهONCا kF�m@bCوز اBJ rs r?@ABCء ا@ZKG14 � 11( دور ا� (  rs >bL
 Bا��UCا rs >pAOn lgbCت ا@s@{NCص ا@gKzا �p` �L@t\Gى و اOZCب ا@\Cأ

...kFJ اLv" اB�bCي

 "#063 � 2012 أآONن اJ rNm@]C_ل

 >gX �zدا r`@NKا�� �`@xKCا |pz rs >F`@NUCا >F?@ABCا >RiGvدور ا
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا

 "#061 � 2015 أ^@ري أ#<

 rs �\pCط اORz �{X kFI`_Cء ا@ZKGا >FpN` rs >F�OCOsرONCا >FbICدور ا
آBة اHZCم

 "#160 � 2019 #[Hاد را`�

دور اBF�PKC اrs rGHIC اk# lFxhKC ا��@J@ت اHC >F?@ABCى �`I@ت آBة 
>p{Cا

 "#062 �  2016 >NF\G �C@#
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� دور اBF�PKC اNL |FZPV rs r{xbC@ت اHCاHC >F\sى �`rI آBة اHZCم 
 BJ@أآ lb��

 "#136 � 2015 HF\L rG@NXة

دور اrs �FRhKC اHKCر�A اOK{# k# �sBpC r?@ABCى اvداء اHC r?@ABCى 
 HFCة اBآ rs kF�m@bC15 � 14(ا ( >bL

 "#036 � 2012 ObXش أ`BFNوش

 rLر@N# ىHC r?@ABCداء اvى اOK{# k# �sBpC �AرHKCا rs �FRhKCدور ا
 )15 � 14( آBة اB�@RCة 

 "#136 � 2015 #Fx� rxP@ن

 lb� >pAORCت ا@s@{NCا rا�H` ىHC داءvى اOK{# �sر rs �FRhKCدور ا
BJ@اآ

 "#004 � 2016 `OCO# rpFpد

دور اHKCر�A اrs r?@ABC اk# >A@^OC ا��@J@ت اHC >F?@ABCى �`rI آBة 
اHZCم

 "#023 � 2016 lLOA ج@PpJ

2015 � 121#" دور اHKCر�A اOK{# k# rs rpZ\Cى أداء رr?@A ا�xZC اrs rC@\C أC\@ب اOZCى kF#أ HNP# �{\L kJ

�F#_KpC rآBPCا r{PCا �G@UCا �p` >Fا�HKJارس ا�HNCا rs >FGHICا >FJBKC2017 � 164#" دور ا kAHCا kAز r^Bn

r]FsBV rbFVط رو@iG و rZFZX wFp\V kFJ >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKC2012 � 071#" دور ا @FL¾ >Jر@j#

 Hb` راتHhNCا rn@\V ةBه@© k# �FpZKCا rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدور ا
�LOKNCا wFp\KCا rZاهB#

 "#105 � 2012 `�FxL HNP# rIA@ن

 kFZاهBNCا �F#_V ىHC >F`@NKا�� >�ibKCا rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدور ا
) rs )15 � 18 >bL اORCر اOG@~Cي 

 "#080 � 2015 HNP# انBN`

 >pXB# �F#_V ىHC rGواH\Cك اOp{Cا lFxhV rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدور ا
�LOKNCا wFp\KCا

 "#052 � 2013 rbjCا HI` وكBi#

 �F#_V ىHC rLراHCا �FgPKCى اOK{# �sر rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدور ا
@AرOC@tICا

 "#048 � 2017 إHI` �F\A اOUCاد

 �F#_V ىHC r{xbCا |pZCة اHX k# lFxhKCا rs >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدور ا
  @AرOC@tICب ( اB¢ Bا��UCت ا@AOG@� [\IC >Fxو� >Lدرا(

 "#003 � 2019 OtJش #[Hي

 >FV@FPCرات ا@]NCى اOK{# k# �sBCا rs >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدور ا
و`_^BFjKNC@J @]Kات اHC >FghiCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#039 � 2014 >mOJBJ >AراO�

2015 � 046#" دور اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC ا�FgPKC اHCراHC rLى �F#_V اORCر BF# kJة Osؤاد

دور اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC ا�FgPKC اHC rsB\NCى �F#_V اORCر 
  �LOKNC15 � 12(ا(

 "#126 � 2015 >bF#أ r?@^ kJ

دور اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اk# lFxhKC اOp{Cك اH\CواBNpC rGاه| 
 k# �G@UC17 � 15ا>bL 

 "#026 � 2017 >#@Lي أHA@^

 kFZاهBNCى اHC rGواH\Cك اOp{Cا k# �FpZKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور ا
rs اORCر اOG@~Cي

 "#025 � 2017 i`OJ< زآAB@ء

2019 � 053#" دور اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اk# �FpZKC اHC |pZCى �F#_V اORCر اOG@~Cي �LO# w{ZpJ kJ

 �F#_KCى اHC >Fs@Z~Cا wFZCا �p` ظ@xPCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور ا
>Fs@Z~Cا >NCO\Cت ا@AHPV �© rs |اهBNCا

 "#013 � 2017 HNP# يBh�

 rs kFZاهBNCى اHC >Fs@Z~Cا wFZCا �p` ظ@xPCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور ا
>NCO\Cت ا@AHPV �©

 "#052 � 2016 �FpF\J HC@z

 �F#_V ىHC r`@NKا�� �`@xKCا |FZPV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور ا
>Fا�HKJا� >pXBNCا

 "#065 � 2017 wABtCا HI` اءOX kJ

 rs �F#_KpC >F`@NKا�� >�ibKCا >FNbV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور ا
>RLOKNCا >pXBNCا

 "#171 � 2019 �F\m ن@bآ

 �© rs rآBPCا r{PCا �G@UCا >FNbV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور ا
اHKCرZNC@J "A@رxtC@J >J@ءات HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#004 � 2014 lLOA وي@t#

دور اFJBKC< اFGHIC< واFNbV rs >?@ABC< ا�G@UC اr{xbC و ا��HC r`@NKى 
اBNCاه| rs اORCر اOG@~Cي

 "#151 � 2019 kF#ا HNXي اOF¢ر
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 �F#_V ىHC >F{xbCرات ا@]NCا [\J >FNbV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور ا
اORCر اOG@~Cي

 "#114 � 2016 FJB` kJ< هi@م

 kFZاهBNCا �F#_KpC rGواH\Cك اOp{Cا [xz rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور ا
)15 � 18 >bL (

 "#026 � 2015 �AH@ت J_ل

دور اFJBKC< اFGHIC< واNL �I? rs >?@ABC< اHC �UhCى �F#_V اORCر 
ا�LOKNC ا�b@ء ا�UG@ز

 "#014 � 2016 `N@ري `@دل

 >�xC r`@NKا�� r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs >F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور ا
 kFZاهBNC18 � 16( ا >bL (

 "#093 � 2014 �FRCا >FGر@NX

 >?@ABJ ء@ZVا�ر �p` >F?@ABCت ا«ibNpC ��@bCا�داري ا BFF{KCدور ا "
 rVر@tCدو � ا"

 "#073 � 2014 wFاهBJدة اONX

دور اA�jKC< اBCا�\< OK{# kF{PV rsى اwp\KC اBPCآ�F#_V Hb` r اORCر 
r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# ء@bأ� �LOKNCا

 "#008 � 2012 �b@دي J_ل

 �LOK# �Cوvا >b{Cا �F#_KC rآBPCك اOp{Cرة ا@~KLا rs >F\�BCا >A�jKCدور ا
gX rs< اFJBKC< اFGHIC< و اbL  (>?@ABC< 12 � 9اCOxRC< اBz®KNCة ( 

 "#037 � 2013 ONzن bX@ن

 H]\# >Ipn ىHC rآBPCا wp\KCى اOK{# kF{PV rs >F\�BCا >A�jKCدور ا
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#103 � 2016 >UAHz ل@Jدر

 �J@mvا lb� مHZCة اBآ rI`� ء@ZKG� rGHICا wAOZKC16 � 14" دور ا" >bL "#018 � 2012 �rmOt آN@ل

 >pXB# �F#_V ىHC >Fا�H\Cآ@ت اOp{Cا k# �FpZKCا rs >F`@NUCت ا@?@ABCدور ا
 �LOKNCا wFp\KC14 � 11(ا( 

 "#092 � 2015 Bه@RCا HNP# دي@NX

 kFZاهBNCى اHC >FGواH\Cآ@ت اOp{Cا k# �FpZKCا rs >F`@NUCت ا@?@ABCدور ا
)12 � 15 >bL (

 "#133 � 2015 �F]� rxFpz

 kFZاهBNCى اHC >FGواH\Cت ا@FآOp{Cا k# �FpZKCا rs >F`@NUCت ا@?@ABCدور ا
 kFZاهBNCى اHC12 � 15>bL 

 "#169 � 2019 HNP# رHLOJ

دور اABC@?@ت اF`@NUC< و rs @]pF\xV اk# ¥FpZKC اpZC| اHC r{xbCى ا�^}@م 
>F�@]bCا

 "#161 � 2019 kAHCا kAان زHi#

 >pXB# �F#_V ىHC >FGاوH\Cآ@ت اOp{Cا k# �FpZKCا rs >F`@NUCا >?@ABCدور ا
  �LOKNCا wp\KC14 � 11(ا ( >bL

 "#092 � 2015 Bه@RCا HNP# دي@NX

 ¥gX ل_z >FGواH\Cآ@ت اOp{Cا k# �FpZKCا rs >F`@NUCا >?@ABCدور ا
 bL<18 � 15اFJBKC< اFGHIC< واHC >?@ABCى �F#_V اORCر اOG@~Cي 

 "#098 � 2016 rp` وادي

 kFZاهBNCى اHC >FGواH\Cآ@ت اOp{Cا k# �FpZKCا rs >F`@NUCا >?@ABCدور ا )
15 � 12 >bL (

 "#105 � 2017 BNX اkF\C هi@م

 kFZاهBNCى اHC >FGواH\Cآ@ت اOp{Cا k# �FpZKCا rs >F`@NUCا >?@ABCدور ا
)12 � 15 ( >bL

 "#059 � 2019 Osرار اHA@\Cي هi@م

 k# kFZاهBNCى اHC >FGواH\Cآ@ت اOp{Cا k# �FpZKCا rs >F`@NUCا >?@ABCدور ا
 )12 � 15 ( >bL

 "#176 � 2017 �pاآ rCدا

 >pXBNCا �F#_V ىHC >F`@NKت ا��@^_\Cا >FNbV rs >F`@NUCا >?@ABCدور ا
>AOG@~Cا

 "#026 � 2013 #Bزوق #�A@ن

دور اABC@?< اFC@KZC< اbFsOxC@م Fs@ت Osداو rs اk# �FpZKC اOp{Cك اH\CواHC rGى 
kFZاهBNC18 � 15(ا(

 "#134 � 2019 r#را HNNP# r^اHGز

>F?@ABCادي اObCا �Cإ @]]F�OV اه� وONCء ا@ZKGا rs >FLرHNCا >?@ABC2016 � 064#" دور ا pFRLOJ< أOGر

rs �FNpV إ�@رة داF\s< اHC wp\KCى اrs �F#_KC / دور اC\_^< اHICا¢F�O< أKL@ذ 
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z يOG@~Cر اORCا

 "#031 � 2015 B#@` دري@^

 BAORV rs >FLرHNCا >?@ABpC >FINCا�و >RJاBpC >FUFVاBKLدة ا�@FZCدور ا
@]]F�OV اه� وONCاز اBJل إ_z k# >?@ABCا

 "#023 � 2013 kF#اش أHNX

 rs kF�m@bCء ا@ZKGا >FpN` rs >FGHICرات ا@IKzو ا� >FN{UCت ا@L@FZCدور ا
  >�s HFCة اBآ >?@A15 � 13ر>bL 

 "#069 � 2016 HFU# رON`
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Bا��UCا rs r?@ABCاف اBKXوع ا�Bi# ح@UGإ rs >Aد@gK^ت ا�@{L�NC2012 � 074#" دور ا >Aد@G rC@NX

 rs >F?@ABCا >AHGر ا�ORV rs >F?@ABCا >RiG_C >F`اBCت ا@{L�NCدور ا
Bا��UCا

 "#091 � 2015 Rm@ح `HI اOs wABtCزي

 >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bت أ�@J@ا�� k# >A@^OCا rs >FIRCا >\J@KNCدور ا
 >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC >?@ABC18 � 15(وا( 

 "#060 � 2015 �F`@NLإ HNP# ز@]J

 >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bت أ�@J@ا�� k# >A@^OCا rs >FIRCا >\J@KNCدور ا
 >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC >?@ABC18 � 15وا>bL 

 "#007 �  2016 lLOA kAHCا �`

2013 � 055#" دور اHNCرkAOtV rs kFJ ا�xC@ت اBjgCى rs اAHGv< ا�UCا�BtC >ABة اHZCم �HFي إPL@ق

 >?@Aر rs >F?@ABCت ا@J@ا�� k# �FpZKCا rs >FIRCا >I^اBNCدور ا
اgNC@ر`< اBKiNCآ<

 "#105 � 2015 B�@G ةHXOJ

 kFPG@UCا >F\sدا >FNbV rs >FJBKCاآ� إ`@دة اB# �zدا r?@ABCا rJBNCدور ا
اHXvاث NNC@رL< آBة اHZCم

 "#022 � 2015 lLOA r{FGاB^إ

دور اwp\NC اrs ¥gKhNC اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اJ >FNbKC\] اHZCرات 
 >Fا�HKJا� >pXBNCل ا@xnى أHC >FآBPC12 � 9ا>bL 

 "#076 � 2014 B�@G >ABاهOn

�LOK# >\JاBCا >b{Cا �F#_V وجBz �Np# |FZPV rs ءات@xtC@J >Jر@ZNC2017 � 169#" دور ا #\Bوف FxL@ن

>F?@ABCا >X@F{Cا >FNbV و �F\xV rs >F?@ABCت ا@{s@bNC2015 � 150#" دور ا BRCش �Gه<

دور اgX rs >{s@bNC< اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC إآiK@ف اONCاه� 
>F?@ABCا

 "#139 � 2016 kAHCا BgG رة@J

 >pXBNCا �F#_V ىHC rGواH\Cك اOp{Cا k# lFxhKCا rs >F?@ABCت ا«ibNCدور ا
>AOG@~Cا

 "#033 � 2013 دJ@زي �NXة

2014 � 005#" دور اibC@ط اrGHIC اOJBKCي rs ا�ibKC< ا��BNC >F`@NKاهrZ اwFp\KC اOG@~Cي rm@F\Cا rL@FL

دور اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي rs اk# �FpZKC اOp{Cآ@ت اH\CواHC >FGى 
 �LOKNCر اORCا kFZاهBNCا �F#_KC15 � 12( ا ( >bL

 "#072 � 2012 HC@z B�@G kJ

 >F`@NKت ا��@^_\Cا >FNbV ء و@bJ rs يOJBKCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCدور ا
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC

 "#024 � 2014 زا`Bاب `~N@ن

 r`@NKا�� r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs يOJBKCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCدور ا
HCور �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#015 � 2015 HAي زBFiJ

 �F#_V ىHC r`@NKا�� �`@xKCا >FNbV rs يOJBKCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCدور ا
#}OKى اOG@� >~C@~Cي

 "#087 � 2017 kF{X r#OV

دور اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي FNbV rs< اNC[@رات ا��HC >F`@NKى 
�LOKNCر اORCا rs �F#_KCا

 "#155 � 2019 >n@n ¤Aر@mOJ

دور اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي bJ >FpN` rs@ء و FNbV< اC\_^@ت 
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC >F`@NKا��

 "#021 � 2015 |Fs داشBJ

دور اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اHNCرrs rL اk# �FpZKC ©@هBة اHC lb\Cى 
�LOKNCر اORCا �F#_V

 "#031 � 2013 rp` ابB`و  Aأ

 >F`@NKت ا��@svا [\J >Jر@P# rs rLرHNCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCدور ا
>#HZKNCا >ZاهBNCا >pXBNJ

 "#049 � 2017 ^FxL rs@R@ن

@F\NL kF^@\NpC r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs lFtNCا r?@ABCا rGHICط ا@ibC2019 � 142#" دور ا "Aة ادرH`@^OJ

دور اibC@ط اrGHIC اrs r?@ABC اk# �FpZKC ©@هBة اHICاHC >Gى �F#_V اORCر 
rا�HKJا�

 "#183 � 2017 kF#� HNP# م@RPn

 >ZاهBNCا �F#_V ىHC >Fs@Z~Cا wFZCا �p` ظ@xPCا rs r?@ABCا rGHICط ا@ibCدور ا
 15 � 21>Fs@Z~Cا >NCO\Cت ا@AHPV �© rs >bL  

 "#050 � 2016 |FsOV HNP# ديO\L

>F`@NKرات ا��@]NCا >FNbV rs r?@ABCا rGHICط ا@ibC2016 � 074#" دور ا L r{GOV@رة

دور اibC@ط اrGHIC اFNbV rs r?@ABC< #[@رة ا�Cات اFZC@دة HCى �F#_V اORCر 
اOG@~Cي

 "#166 � 2016 OJزرار #HNP رؤوف
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دور اibC@ط اrGHIC ا�IZV rs lFtNC ا�`@^< �FP# rs رr?@A ��ا�Bي HCى 
@FآBX kF^O\NCا

 "#029 � 2013 دهBي J_ل

 �F#_V ىHC r`@NKا�� lFtKCا |FZPV rs r?@ABCوا rGHICط ا@ibCدور ا
>AOG@~Cا >pXBNCا

 "#037 � 2016 HNP# ف_`

>FxphCا wFZCا >FNbV rs r?@ABCوا rGHICط ا@ibC2017 � 114#" دور ا kF#ا� HNP# >bFbm

 �F#_KC r{xbCا �j�Cو ا |pZCا lFxhV rs >FJBKCا >?@ABCت ا@n@ibCدور ا
@AرOC@tICا

 "#162 � 2016 `ORي هi@م

 >F\sدا >FNbV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLv rnاBZNAHCا �NbCدور ا
ا�UG@ز HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#037 � 2015 �FIG يHF]#

دور ا�NbC اFZC@دي �V@Lvة اFJBKC< اFGHIC< واkF{PV rs >?@ABC ا�داء اNC[@ري 
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC

 "#011 � 2015 �V@s وي_In

دور ا�NbC اFZC@دي �KL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اkF{PV rs >F?@ABC ا�داء 
 >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC ري@]NCا : >Fxو� >Lدرا � >FpFpPV � [\IJ

...�@AOG@ت و�ي

 "#041 � 2019 HNP# شOm@J

>?@ABCوا >FJBKCى اOK{# �sر rs >FNFp\KCا ��@LOC2017 � 034#" دور ا xpz@وي `HI اNXBC@ن

 >FآBPCرات ا@]NCا wp\V �p` �AرHKCا rs >ABgICا >F\N{Cا ��@LOCدور ا )
HCى r�m@G آBة اB�@RCة) ا�رL@ل؛ ا�IZKL@ل 

 "#025 � 2012 HFXو rG@N~`أو

HFCة اBtC >ABا��UCا >Aد@PV�@J >?@ABCا BAORV rs >Aا�دار l�@©OC2012 � 044#" دور ا B�hC مOp\#

 >F`@NKا�� >�ibKCا �F\xV rs يOJBKCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >FNدور أه
�F#_KC اORCر اOG@~Cي

 "#187 � 2015 #@?HI` r اBCزاق

>ABا��UCا >?@ABCت ا®ibNCر اORV rs r?@ABCا |AO{KCث اOPJ 2016 � 035#" دور #OJ rsOph`�ة

دور BKZ# �#@GBJح FJBKpC< اBPCآJO\� >UC@\# rs >F@ت اvداء اBPCآHC rى 
 >LرHNCا �I^ @# ل@xn6 � 4( أ( 

 "#175 � 2015 n rNC@L@رق

دور H^ kF{PVرات �F#_V اORCر اOG@~Cي �F\xV rs اFpN\C< ا�z >FC@gV_ل 
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدرس ا

 "#015 � 2015 >AH\L HNP# rL

 >F\sاHCت ا@NL �p` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCروس اHC ة�V@Lvا BF�PV دور
HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#089 � 2015 gx�OJ@ف �@دق

2013 � 009#" دور BFF{V اibNC»ت اkF{PV rs >F?@ABC رA@?< آBة اHZCم #\BNي Bsوق

2012 � 089#" دور BFF{V اibNC®ت اFNbV rs >F?@ABC< رA@?< اOtA@KCاHGو �xRg# rCHI`

 >b{Cا �F#_V |p^ ةHX k# lFxhKCا rs >F?@ABCا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
اOG@� >~C@~Cي

 "#001 � 2013 BFN\pJي أ¢F_س

>J@iCاه� اONCف ا@iKاآ rs >FGHICا >FJBKCا >gX 2012 � 007#" دور >bFNA OKآOINV

2015 � 117#" دور gX< اFJBKC< اrs >FGHIC ا�FgPKC اHCراHC rLى �F#_V اORCر اOG@~Cي �FIG وزي�\#

 rs kFZاهBNCا �F#_KCى اHC >F`@NKا�� >�ibKCا rs >FGHICا >FJBKCا >gX دور
 >AOG@~Cا >pXBNC18 � 15( ا( 

 "#100 � 2015 رآBوك n@رق

 rs kFZاهBNCا �F#_KCى اHC >F`@NKا�� >�ibKCا rs >FGHICا >FJBKCا >gX دور
 >AOG@~Cا >pXBNC18 � 15) ( ا ( >bL

 "#100 � 2015 رآBوك n@رق

 >\JاBCا >b{Cا kFJ >F`@NKت ا��@^_\Cا kAOtV rs >FGHICا >FJBKCا >gX دور
�LOK#

 "#061 � 2013 HNXي أ�`OJ

 kFJ rLرHNCا lb\Cا k# HPCا rs >F?ر@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
>RLOKNCا >pXBNCا �F#_V

 "#061 � 2016 kJ اFbC< اFC@س

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC اk# lFxhKC اOp{Cك اH\CواHC rGى 
J\] ا�F#_KC اORCر اOG@~Cي

 "#034 � 2012 ½FxX rp` kJ  Aأ

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC اk# lFxhKC اiNC@آ� اHNCرHC >FLى 
�LOK# >\JاBCا >b{Cأ^}@م ا �F#_V

 "#063 � 2013 BP# �{F` kJز
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دور gX< اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC اk# �FpZKC اnOj�C@ت اHC >F{xbCى 
kFZاهBNCا

 "#119 � 2017 r^Om rV@b�

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC اk# �FpZKC اlb\C اHNCرHC rLى 
>RLOKNCا >pXBNCا �F#_V

 "#095 � 2015 BFgG rp�O#

 >pXBNCا �F#_V ىHC >`@NUCا >FNbV rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
>AOG@~Cا

 "#066 � 2017 kFNC HNP# دف@]pJ

>F`@NKت ا��@^_\Cا HFnOV rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX 2012 � 098#" دور BtJOJ آN@ل

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< و اrs >F?@ABC اk# lFxhKC اpZC| اHC r{xbCى 
 k# يOG@~Cر اORCا rs kFZاهBNC18 � 15ا >bL  : [PIC >Fxو� >Lدرا

�UF� >Aت و�@AOG@�

 "#035 � 2019 OJآBب iJ@ر

 >FGواH\Cآ@ت  اOp{Cة اHX k# �FpZKCا rs >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#012 � 2014 |FsOV ن@IFmOJ

 �F#_V ىHC rآBPCا wp\KCا �A�\V rs >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
�LOK# �Cاو

 "#023 � 2019 XBs �{\COJ@ت

 r`@NKو ا�� r{xbCا �G@UCا >FNbV rs >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
دراHF# >LاAOG@� [\IC >FG@ت و�HC :�UF� >Aى �F#_V اwFp\KC اOG@~Cي 

 "#014 � 2019 �F\m ة�JدOJ

 >F`@NKرات ا��@]NCا [\J >FNbV rs >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
 >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lا B�G >]و� k# �LOKNCر اORCا �F#_V ىHC

 : >Lدرا...

 "#034 � 2019 kJ ¢�ال NFpL@ن

 r`@NKو ا�� r{xbCا �G@UC@J @]K^_`و  >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
rLراHCا �FgPKCا rs

 "#145 � 2017 HNXا �#@� kJ

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اk# lFxhKC ا�j�C اHC r{xbCى 
 >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V15 � 18>bL 

 "#112 � 2015 rp` >FKAاOV

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اk# lFxhKC اpZC| اHC r{s@bKCى 
�LOKNCر اORCا �F#_V ىHC �F#_V

 "#044 � 2017 HFCو r{FNz

 rGواH\Cك اOp{Cة اHm k# lFxhKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
�LOK# >\JاBCا rZاهB# ىHC

 "#036 � 2015 wF{G HNP# r^زرو

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اk# �FpZKC اOp{Cآ@ت اH\CواHC >FGى 
 �LOK# >\JاBCا �F#_V )14 � 16 ( >bL

 "#027 � 2017 �A@m lLOA kJ

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اk# �FpZKC اOp{Cآ@ت اH\CواHC >FGى 
 >RLOKNCا >pXBNCا �F#_V )14 � 16(

 "#078 � 2015 BN` rsO\Cا

 Hb` rLرHNCا lb\Cا k# �FpZKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
�LOKNCا >pXBNCا �F#_V

 "#100 � 2016 wFXBCا HI` ذراعOJ

 Hb` rLرHNCا lb\Cا k# �FpZKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
>RLOKNCا >pXBNCا �F#_V

 "#170 � 2015 HXو ش وL@م

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اk# k# �FpZKC اOp{Cك اH\CواHC rGى 
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V

 "#051 � 2019 و¢X r{Fp}@م

  kFZاهBNpC >F`@NKا�� >�ibKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
 >AOG@~Cا >pXBNC18 � 15ا>bL 

 "#056 � 2016 X rIC@n}@ن

 kFZاهBNpC >F`@NKا�� >�ibKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
 >AOG@~Cا >pXBNC18 � 15ا>bL 

 "#161 � 2017 kF#أ >pN�OJ

 rs kFZاهBNpC >F`@NKا�� >�ibKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
 >bL >AOG@~Cا >pXBNC15 � 18ا

 "#079 � 2017 kAHCا kAز rLObL kJ

 >pXBNCا �F#_V kFJ >`@NUCء ا@bJ rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
>AOG@~Cا

 "#161 � 2016 #}B# wpاد

 �F#_KC >I{bC@J >#@\Cا >FJBKCا |FZPV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
اORCر اOG@~Cي b# �© rs@ه� اZNC@رxtC@J >J@ءات

 "#150 � 2017 kF#أ HNP# �NF\Cا
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 �F#_V ىHC r`@NKا�� �`@xKCا |FZPV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
اORCر اOG@~Cي

 "#012 � 2017 د^�F ه@م

 �F#_V ىHC r{xbCا Hb` |pZCا lFxhV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
@AرOC@tICا

 "#165 � 2015 wFXBCا HI` نObXد

 � 15(دور gX< اFJBKC< اFGHIC< وا�F#_V �FUiV rs >?@ABC اORCر اOG@~Cي 
18 ( >FxF�_Cت ا@n@ibCا rs >رآ@iNCا �p` >bL

 "#103 � 2019 HFNPCا HI` انBN` kJ

 �F#_V ىHC rGواH\Cك اOp{Cا �AH\V rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
اORCر اOG@~Cي

 "#148 � 2019 >Fb¢ lLOA

 �F#_V ىHC r`@NKا�� �`@xKCا >FNbV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
>RLOKNCا >pXBNCا

 "#136 � 2017 |PCا HI` "FGOC

دور gX< اFJBKC< اFGHIC< واFNbV rs >?@ABC< اNC[@رات ا��HC >F`@NKى 
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V

 "#031 � 2016 `HI` rxFx اKxC@ح

 �F#_V ىHC ن@PK#ا� |p^ [xz rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دور
 kFZاهBNCا � >AOG@~Cا >pXBNCا�

 "#024 � 2015 �C@� ديO\{#

 rC@\xGا� ONbCا Bه@�# �I? rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدور دروس ا )
)15 � 18( HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي ) ا��jC اOhCف 

 "#085 � 2014 �BFz >^Hة

 >Lر@N# �p` �F#_KCا �FxPV rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ >Fghm دور
L< ) 18 � 15(اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اORCر اOG@~Cي 

 "#179 � 2017 kAHCا BgG رق@n وH¢OJ

دور Fghm< اHNCرب اHFUpC r?@ABCو rs ا�p` BF�®KC داF\s< إUG@ز 
 >FIAرHKCا >gPCل ا_z kFF?@ABCا ) BJ@أآ lb�(

 "#069 � 2015 آ}Oري `HI اObCر

 >FGHICا >FJBKCا >Lر@NNC �F#_KCا >F\sدا �p` �\pC@J "AرHKCا >ZABn دور
>?@ABCوا

 "#166 � 2017 >i�@` ل@RP#

 >gX ح@UG rs يOG@~Cر اORCا �F#_V ذ و@KLvا kFJ ل@gVا� >FpN` دور
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا

 "#139 � 2017 ½FxPCاا HI` BIU#

 k# نOG@\A kA�Cا �F#_KCا lFtV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLءة أ@xدور آ
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z k# >bN{Cا

 "#167 � 2017 Bه@RCا HNP# ومB^

 >FghiCت ا@N{Cا [\J �AH\V rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Lر@N# دور
r�@]bCر اORCا �F#_KC

 "#097 � 2014 tm@آBي `@دل

دور #N@رL< اBtCة اB�@RCة �AH\V rs اOp{Cك اH\CواHC rGى �F#_V اORCر 
اOG@~Cي

 "#035 � 2014 �gFs وH�

>F{xbCط اOj�Cا k# �FpZKCا rs r]FsBKCا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# 2017 � 149#" دور #OXOش هi@م

 >F`@NKت ا��@^_\Cء ا@bJ rs يOJBKCا  r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# دور
 k# �LOKNCر اORCا �F#_V kFJ )12 � 15 >bL (

 "#110 � 2017 kF{A احBs

 �F#_V ىHC r�O¢اHICا �`@xKCا >FNbV rs يOJBKCل ا@gVدور #[@رات ا�
�LOKNCر اORCا

 "#067 � 2017 kFNC HNP# >FR` wC@L

>F?@ABCت ا«ibNCإدارة ا rs �F�OKCا >xF©2013 � 007#" دور و HABs ر@g#

>F?@ABCت ا®ibNCإدارة ا rs �F�OKCا >xF©2015 � 131#" دور و BFي زهBZ`

>?@ABCت ا®ibNCإدارة ا rs ء@ZKGو ا� �F�OKCا >xF©2017 � 078#" دور و kF#ود اBNL

دوراibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي rs اBPKCر #k اHC �UhCى �F#_V اORCر 
اOG@~Cي

 "#006 � 2016 >pFIG rpA@G

 kFJ >F`@NKت ا��@^_\Cإذآ@ء ا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gPCدورة ا
bL< ) 18 � 15( اpXB# �F#_KC< اwFp\KC اOG@~Cي 

 "#077 � 2016 HNP# �bjC اKhNC@ر

 >{s@bNCا >pXB# rs >FGHICت ا@xgCا BFFjV >Ft#@bAب( د@Aإ ( HFCة اBآ rI`_C
 �Lاوا lb�17 � 19>bL 

 "#153 � 2016 lLOA ز@UX

 kFZاهBNCى اHC ات�Cا BAHZV >NL >FNbV rs @م و دوره@{�vل ا@Nآ >?@A2012 � 066#" ( ر rbFL@NV ر?Oان
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B#17 � 22 ( >bLاهBz®K# >Zة 

 k# �^دو اOUCا rF?@Aر kFJ B#�KCك اOpL rixV �IL15>bL  "#094 � 2016 ^Bو#r اآBام

OpLك ا�NKUNC اHNCرrL اT@UV #@دة اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< و`_^�J �K@هBة 
>AOJBKCا >{L�NCا rs >FLراHCاد اONCا kFJ �FFNKCا

 "#170 � 2016 kNXBCا HI` ش@I¢

NL@ت Fghm< اKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اABC@?< و `_^HJ @]KاF\s< ا�UG@ز 
HCى اgX OPG �F#_KC< اFJBKC< اFGHIC< و اpXB# rs >?@ABC< اwFp\KC اOG@~Cي

 "#143 � 2019 �p` B#@X kJ

 >FNbV �p` @هBF�®V و >sBKPNCا >?@ABCا >AHGا� rs r?@ABCا |AO{KCا >L@FL
>ABا��UCم اHZCة اBآ >?@Aر

 "#003 � 2015 داودي `HI اBCزاق

 >FJBKCا >gPC >F�O¢اHFICاف اHهvا |FZPV rs @هBذ و أ�@KLvا >Fghm
>?@ABCو ا >FGHICا

 "#075 � 2012 F?OJ@ف #Bاد

BKL@# �Cا�و >b{Cا >Ipn ىHC r�O¢اHFICا �zHKCا rs @هBذ وا�@KLvا >Fghm "#070 � 2015 lABm ح@KxCا HI`

 rs رات@INCء ا@bأ� |ABxCدود اB# �p` @و أ�@ره r?@ABCرب اHNCا >Fghm
�lb ا�وا��L اBtCة اB�@RCة 

 "#045 � 2016 �FpUCا HI` رةHJOJ

HNpC >Fghmرب اr?@ABC و BF�®Vه@ `B# �pدود �`rI اBtCة اB�@RCة ا�b@ء 
BJ@أآ lb� >{s@bNCا

 "#065 � 2015 �LO# rآBV kJ

 >Jر@ZNCا �© rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا rs يOJBKCا wAOZKCت ا@JO\�
xtC@J@ءات HCى اKL@ذ اwFp\KC اOG@~Cي

 "#057 � 2017 HNP# يH]#

rKx� "#116 � 2016 اOZCة و اB{C`< و`_^J @]K@�رZV@ء �`rI آBة اHZCم OG@Jح #Bاد

Bnا�| HVرA" أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< و BF�®Vه@ `wp\V �p #[@رات 
>p{Cة اBآ rs ل@IZKLو ا� BABNKCا

 "#132 � 2016 B�@ه �xABm

@]Fs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ wtPV ىH# و "AرHKCا �FC@Lا�| و أBn "#082 � 2017 `O\L rpدي

 Bn)9 � 12ق اwp\KC اBPCآr و ا�Bه@ rs رA@?< اtC@را�FV دو `Hb ا�xn@ل 
>bL(

 "#097 � 2019 HNP# rG@ICOC

ZABn< اHKCرCv@J �A\@ب اBjgNCة و #Hى BF�®Vه@ `�p ا�داء اNC[@ري و 
 kF�m@bCا >�xC مHZCة اBآ rs rRRhC11( ا �C13 ا >bL (

 "#205 � 2015 kF#ا HNP# rGاHF\L

ZABn "#118 � 2017< اHKCرA" و`_^HJ @]KاF\s< ا�UG@ز HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي w~Fه >nOnزOJ

 �p` @]L@t\Gى اH# و >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX rs ط_Kzة ا�Bه@©
اOKCاs| اr{xbC ا���F#_KC r`@NK اwFp\KC اOG@~Cي

 "#145 � 2017 kF#أ HNP# دي_z

>ABا��UCا >AHGvا HF\gCا �p` مHZCة اBآ rJرH# ارBZKLم إH` ةB2012 � 079#" ©@ه �HFون `N@ر

Bا��UCا rs مHZCة اBآ B¢@أ� �AرHV وفB© "#022 � 2013 واآFxL rp@ن

>`B{Cا rا�H` ��@KG و >ABK#OJوBKGت ا�@L@FZCا lpKh# kFJ ط@IV2012 � 108#" `@#� ا�ر �FUG ½s@X

`_^< إBXاز اKbC@�� اBZKL@J >FNLBCار #HرrJ أAHG< اw{ZC اrbnOC اvول 
 r?@ABCا wLONCل ا_z >ABا��UCم اHZCة اBtC فBKPNC2015 � 2014ا

 "#154 � 2015 دFC rG@NX@س

>?@ABCت ا@IآBNCي اBAH# ىHC >Fb]NCط اOj�Cى اOK{NJ  ^OC2016 � 005#" `_^< إدارة ا wFpL فBR#

>F?@ABCت ا@IآBNCل ا@N` ىHC �N\Cط اOj? ىOK{NJ  ^OC2019 � 094#" `_^< ادارة ا �F`@NLا rJB\Cا

 >F?@ABCت ا@IآBNCل ا@N` ىHC �N\Cط اOj? ىOK{NJ  ^OCادارة ا >^_` :
>AHNCا >Aآ� و�BNC >FGاHF# >Lدرا

 "#094 � 2019 �F`@NLا rJB\Cا

`_^< إدارة اOK{NJ  ^OCى ?Ojط اHC �N\Cى `N@ل #Bآ� F?OJ@ف 
>N�@\Cا Bا��UC@J

 "#073 � 2012 BFts دNX@ن

  >gPCاف اHاه |FZPKC w�vا �FNpKC@J >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ >^_`
r`@NKا�� rآBPCا r{PCا rsB\NCا �G@�

 "#166 � 2017 bX >J@J@ن

 >F?@ABCت ا«ibNCا rx©O# ل و@N` أداء >FC@\xJ rpzاHCل ا@gVا� >^_`
>ABا��UCا

 "#056 � 2012 HF\Lي �NXة
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>F?@ABCت ا@ibNCا rs kFp#@\Cى اHC �N\Cط اOj�J rxF©OC2019 � 056#" `_^< ا�داء ا >C� HNP# @J

 r?@ABCا �AرHKCا >gX ء@bز أ�@UGا� >F\sاHJ >F?@ABCت ا@J@ا�� >^_`
��lb أآ@rI`_C � BJ آBة اHZCم 

 "#027 �  2015 HFmدي رO�

 �LOK# >\JاBCا >b{Cا �F#_V ىHC wp\KCا >F\sاHJ rLراHCا �FgPKCا >^_`
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKpC kFLر@NNCا

 "#019 � 2017 #\�وزي X}@ن

>p{Cة اBآ >{s@b# ء@bأ� rGواH\Cك اOp{Cا �I�J rpZ\Cا �AرHKC2012 � 095#" `_^< ا @FL¾ >PAOm

 >A�OC >?@ABCب و ا@IiCا >ABAH# rx©O# ىHC داء ا�داريv@J kAOtKCا >^_`
>A@UJ

 "#027 � 2012 �Jن راORF^

2019 � 176#" `_^< اPgC< اHNCرFJBKC@J >FL< اFGHIC< و اrs >?@ABC اORCر اOG@~Cي �NX rnOImة

`_^< اxgC@ت اBPCآF< اmBC@^<  اOKCازن و اOKCاv@J |sداء اNC[@ري اBNCاو¢< 
 bL<16 � 14ا�AOgKC و اBUCي BtC@Jة HCى اIm@ل آBة اHZCم 

 "#071 / 2016 آBو�NX �Aة

`_^< اFIg\C< و ا�KxG@ح `�p اBIhCة و �ZA< اpZJ BFN�C| اHC �IZK{NCى 
اIpRC< ا�p` kFpIZNC اBhKCج

 "#173 � 2019 rp` HFL rG@آBJ

`_^< اBxCق  اBxCدFKhC@J >A@ر أ�FC@L اHKCرgX rs "A< اFJBKC< اFGHIC< و 
>A@UJ >A�OC �LOKNCر اORCا rs >?@ABCا

 "#046 � 2012 HFUNCا HI` rGONXر

2016 � 148#" `_^< اHZCرة اv@J >Fp�\Cداء اBPCآBNC rاهrZ رA@?< اrVBtC دو kAHCد ا@N` rCداOJ

`_^< اpKtC< اIJ >FNPiC\] اxgC@ت اHC >FGHICى H]\# >Ipn اFJBKC< اFGHIC< و 
اHF{J  >F?@ABCي `HI ا£

 "#066 � 2014 kAHCن ا@#BJ >X@X kJ

>FC@KZCت ا@?@ABCا r`ر@g# Hb` >F?@ABCت ا@J@��@J >Fp�\Cا >pKtC2019 � 183#" `_^< ا HNXي اBJ

 �p` @هBF�®V و >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا rLرHNJ "AرHKCا >F�O¢اHJ >^_`
�F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#108 � 2017 rp` r#وB^

r?@ABCرب اHNCا >F{xbCرات ا@]NC@J >Aد@FZCط ا@NGvا [\J >^_` "#119 � 2015 kF{A HNP# ةB]m kJ

`_^< #}AOK@ت اOKCاs| اr{xbC ا��v@J r`@NKداء اNC[@ري HCى �`rI آBة 
اHZCم �lb أIm@ل

 "#181 � 2015 HFNX اشHFt#

 >pXBNCت ا@ZاهBNCى اHC |pZCر�< اHJ >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Lر@N# >^_`
>AOG@~Cا

 "#120 � 2017 H\L ا£ �[@د

`_^< #N@رL< اibC@ط اrGHIC واNC@J r?@ABC[@رات اHC >F{xbCى �F#_V اORCر 
bL< ) 18 � 15( اOG@~Cي 

 "#168 � 2016 HNXاوي أBP�

 >FC@\s �p` >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى اHC ل@gVرات ا�@]# >^_`
 �LOKNCر اORCا �F#_V ىHC rآBPCا wp\KC15 � 12( ا >bL (

 "#119 � 2019 راrPJ هi@م

O` "#176 � 2015ا#� اOj�Cط اFb]NC< و ا�Bه@ HCى #HرrJ آBة اHZCم lLOA >nOnBآOJ

 >ABgICا >F\N{Cا ��@LOCادراج ا >Fp`@s ) OAHFxCا ( >FآBPCرات ا@]NCا wp\V rs
HFCة اBtC

 "#110 � 2015 lLOA �Aد

 >FL@Lvا >FآBPCرات ا@]NCا >FNbV rs >F?@Aر �Im ب@\Cvام اHhKLا >Fp`@s
>LرHNCا �I^ @# ل@xnى أHC

 "#145 � 2015 >PFI� ج@X_V

 >FآBPCرات ا@]NCا [\IC T@IKGا� �FآBV BAORV rs >IآBNCت ا@bABNKCا >Fp`@s
" >Cو@bNCا lAH]KCد^< ا " >�xpC مHZCة اBtC16 � 17>bL 

 "#097 � 2014 HNP# زوتOV

Fp`@s< اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي rs اk# �FpZKC ©@هBة اOp{Cك 
اH\CواHC rGى اBNCاهrs kFZ اORCرkA ا�LOKNC اOG@~Cي

 "#055 � 2015 HNP# kRAO^

 >FآBPCرات ا@]NCا [\J >FNbV rs BFjgCب ا@\Cvح اBKZ# �#@GBJ >Fp`@s
 ObLات8 � 7ا�F#_KC >FL@Lv اORCر اvول 

 "#011 � 2016 BJآ< J_ل

 rI`� ىHC ري@]NCداء اvى اOK{# BAORV rs rpZ\Cا BAOgKCا |FIRV >Fp`@s
 >ABN\Cا >pXBNCا >�s HFCة اB17 � 14(آ( 

 "#106 � 2016 B#@` يBIUpJ

 >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCء درس ا@bJ rs >Fا�Bاف ا��Hهvا >¢@F� >Fp`@s
>AOG@~Cا >pXBNpC

 "#011 � 2012 HNP# اويB]n
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kFp#@\Cى أداء اOK{# �p` TBداء و أ�vا wFFZV م@�G >Fp`@s "#070 � 2013 #}\Oدي `HI اNXBC@ن

>ABا��UCم اHZCة اBآ rs rGHICا H]UC@J >Gر@Z# ع@�BKLا� ��@Lو >Fp`@s "#054 � 2012 BtJOJ انO?ر

 >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCاف اHاه |FZPV rs >FNFp\KCا ��@LOCام اHhKLا >FC@\s
rs اOK{NCى اOG@~Cي

 "#089 � 2017 k{PC زوزBX

FC@\s< اHhKLام F�OCObtV@ اOp\NC#@ت rs اOK{# k# �sBCى اداء اONCارد 
 >F?@ABCت ا@ibNCا �zدا >ABiICة : اBآ >RJى راOK{# �p` >FGاHF# >Lدرا

...اHZCم A�OC< ال

 "#006 � 2019 HF\L r{GOA

FC@\s< اBICا#� اHKCرFIA< اBR{NCة #Bn kف اHNCرrs kFJ اOK{# k# �sBCى 
 �Lأوا lb� مHZCة اBآ rI`� ىHC r?@ABC19 � 17( ا ( >bL

 "#024 � 2012 BAإد rG@b`

  >{s@bNCا >pXB# ل_z مHZCة اBآ rI`� أداء �p` rGHICا BF�PKCا >FC@\s �
 BJ@اآ lb��

 "#094 � 2015 UAB\C< اPL@ق

 >�xC >{s@bNCا >pXB# ل_z مHZCة اBآ rI`� اداء �p` rGHICا BF�PKCا >FC@\s
BJ@ا�آ

 "#115 � 2019 >#@Lواط ا�#

 >{s@bNCء ا@bم أ�HZCة اBآ rI`_C r?@ABCداء اvا �p` rGHICا BF�PKCا >FC@\s
>F?@ABCا

 "#063 � 2017 #[Hي �NXة

" FC@\s< اBF�PKC اxV rs rGHIC@دي ا��@J@ت اHC >F?@ABCى �`rI آBة اHZCم 
 BJ@أآ lb�"

 "#087 � 2014 HC@z �FiX kJ

 >Fb{Cا >�xCم اHZCة اBآ rI`� �p` TBF�®V و rGHICا BF�PKCا >FC@\s )15 � 17 
 (>bL

 "#056 � 2013 kAHCا lFL BN` HAB^

FC@\s "#001 � 2015< اHKCر�A ا�L@NV rs r?@ABC اABxC| اrs r?@ABC آBة اHZCم kF{X امH� ك_s

r?@ABCدور اBNCا �p` TBو أ� >F?@ABCت ا@RJاBpC BFF{KCا >FC@\s "#017 � 2013 �@دي أOAب

>F?@ABCة ا«ibNCا �zدا @?BCا �p` @هBدة و أ�@FZCا >FC@\s "#077 � 2013 OJاOCد�NX kFGة

 �Lو >ZRb# k# ةBtCع ا@�BKLا H\J رجHKNCو ا �AB{Cا r#OU]Cا �\pCا >FC@\s
اHFNCان HCى �`rI آBة اHZCم

 "#145 � 2019 #}rp وردة

 >F\?OCا >FC@\s � >F�O¢اHFJ |sو >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX rs  >pti#
pXB# rs< اwp\KC ا��LOKNC اZNC@رxtC@J >J@ءات 

 "#181 � 2019 HNXا HFL ري@P�

 �HV �#@GBJ >FC@\s13رBKZ# rIAح x� BAORKC< اrI`� Hb` >`B{C آBة اHZCم 
 15>bL 

 "#010 � 2012 |PCا HI` م@Xد

 rI`� ىHC rbZKCداء اvا �p` TBF�®V و >GوBNCا >FNbKC حBKZ# �#@GBJ >FC@\s
و�BbNV >AاL "17 � 15"آBة اHZCم �s< أIm@ل 

 "#035 � 2012 ا�Cاآr ر#�@ن

 >FGHICت ا@xgCا [\J >FC@\s ) >`B{Cة و اOZCم ) ا@\Cداء اvا �p` @هBوأ�
HFCة اBآ |ABxC

 "#003 � 2014 دو¢�NX Obة

 lFtKCا rs @و دوره >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى اHC "AرHKCءات ا@xآ
  �LOKNCر اORCا �F#_V ىHC r`@NK15 � 12( ا�� (  >bL : >FGاHF# >Lدرا

...RLOKNJ@ت

 "#081 � 2019 kAHCح ا_� >n@J kJ

آx@ءة اKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اrs >F?@ABC ا��KCام FpN\J HFZKC@J@ت اwAOZKC و 
ا�Bه@ `�FgPV �p ا�F#_KC >#_\C اORCر اB^ �© �LOKNCار اjC@ء ا#PK@ن 

 Cا...

 "#001 � 2019 kAB{G ش@Aاور

آx@ءة أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< ودوره@ FZPV rs| ا��Vان ا�HC rC@\xGى 
�F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#047 � 2017 kJ اrbF{C زآAB@ء

 �`@xKCا |FZPV rs @ودوره >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى أHC BFF{KCءة ا@xآ
r�O¢اHFICا

 "#064 � 2015 �OJBب أ#@ل

آx@ءة اkABF{NC و دورهrs w إدارة اvز#@ت اAHGv >FC@NC< اw{ZC اKNNC@ز BtCة 
>p{Cا

 "#050 � 2012 HNXأ HFL rVBX

 >�s �GاONCق ا@IL rا�H` ء@ZKGا >FxF15 � 13( آ >bL ( "#165 � 2015 #HU# rsOphة
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 rs ا�دارة r#HhK{# ىHC rxF©OCا�داء ا wFFZKCا rs @دة ودوره@FZCا >XOC
r?@ABCل ا@UNCا

 "#178 � 2015 kAHCم ا@{X ورH^ kJ

>FGHICا >^@FpCا B�@b` [\IJ �K^_`و w{UCا >pKآ Bm�# "#083 � 2014 GOC@س �NXة

 >FJBKCا Hه@\# rs امHhKLو ا� >FNهvا kFJ ¶bNAHC >p#@iCدة اOUCدئ إدارة ا@I#
>?@ABCو ا >FGHICا

 "#048 � 2012 wFXBCا HI` وي@FPA

#IpRK@ت إدارة اOUCدة اO�b# k# >p#@iCر اONCارد اABAHNJ >ABiIC< اIFIiC< و 
اA�OC >?@ABC< اO¢vاط

 "#006 � 2012 HNP# �JBV

>{s@bNCء ا@bأ� >p{Cة اBت آ@I`� ىHC ارBZCا �zدات أHP# "#152 � 2015 >AزOs شONX kJ

 >Fا�HKJا� >pXBNCا �F#_V ىHC >FآBPCرات اHZCب ا@{Kدات إآHP#9 � 12>bL  "#167 � 2015 `Opان وL@م

#HPدات UG@ح اFpN\C< اrJBNpC >AOJBKC و #}@هFZPV rs @]KN| ا�هHاف 
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gPC >F�O¢اHFICا

 "#192 � 2019 kF{X يOpmOJ

 kF�m@bCى اHC ء@ZKGا� BFA@\# دات وHP# )09 � 12 (  BAORV rs @هBو أ� >bL
HFCة اBآ

 "#026 � 2014 kFL@A HNXأ OIFC@n

 >FJBKCا >gX >Fp`@s k# �sBCا rs >FLرHNCا B�@VOpC ة�V@Lvل ا_jKLى اH#
>F?@ABCوا >FGHICا

 "#040 � 2015 kAHCب ا@]m rbjCا HI` kJ

#Hى إ#FG@t< اBNCآI@ت و اibNC»ت اABC@?< ا�UCا��p` >A B ا�KX@ن 
>Aر@ZCا >F?@ABCورات اHCا

 "#030 � 2015 HNP# وي@{F`

#Hى أهFN< أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واOpL®J >?@ABCب �X اiNC@آ_ت و `_^< 
 >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC >I{KtNCرات ا@]NCا [\IJ ) >F�@]bCم ا@{^vا(

 "#106 � 2017 زHJة `HI اKxC@ح

 >ABا��UCا >F?@ABCا�دارة ا >F�OptFL kN? �FRhKCا >FUVاBKLا >FNى اهH#
>ABiICارد اONCا BFF{V rs >P�@G >^_RGا |FZPV rs

 "#162 � 2015 wFpL kABi`OJ

#Hى أهFIRV >FN| اBICا#� اrs >FbAOtKC اHNCارس اBtCوk# �sBpC >A اOK{NCى 
 ) rGHICا rbxCا (kF�m@bpC

 "#060 � 2012 �xRg# £ا HI`OJ kJ

#Hى BF�@V اN\KL@ل ZABn< و?\F< اBL �p` >ptiNC`< اwp\KC اBPCآHC rى 
اb# �© rs wp\KNC[@ج اZNC@رxtC@J >J@ءات

 "#053 � 2014 HF\L kJ ي `HI اK{C@ر

#Hى BF�®V اA�jKC< اOKNCاز�p` >G ا��BKL@ع اwFp{C أ�b@ء اHKCرIA@ت HCى 
HFCة اBت آ@I`�

 "#135 � 2017 >bن آ@ه@A�# rL

 >FGHICا >FJBKCا >gX �p` اديObC@J >?@ABpC kFLر@NNCا �F#_KCا BF�®V ىH#
>?@ABCوا

 "#125 � 2016 دrNC هi@م

 >p{Cة اBآ rs ء@ZVا�ر >x� >FNbV �p` >Aر@UxGة ا�OZCا BF�@V ىH# : >Lدرا
 ABxC >bL| اPV@د اHFpICة wLONpC ا�s �p` >FIABUV14 � 17 r?@ABC< اIm@ل 

2018... � 

 "#078 � 2019 xX kJ@ف زآAB@ء

 [\J رORV �p` يBKxCا �AرHKCب اOpL®J حBKZ# rIAرHV BF�®V ىH#
اghC@�¥ اFGHIC< و اNC[@رات rs آBة اHZCم

 "#116 � 2015 �sOG ع@IL

 r`@NKو ا�� r{xbCا ONbCا k` >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX BF�@V ىH#
�LOK# >\JاBCا �F#_V ىHC

 "#034 � 2016 wABtCا HI` rPFm

( #Hى Fghm BF�@V< اHNCرب `�p داF\s< اI`_C@ت ا�m@bC@ت rs آBة اB�@RCة 
9 � 12 ( >bL

 "#057 � 2014 wFpX وي@FPA

 rI`� ىHC >FtFKtVObtKCت ا@RZpCا �FxbV >FC@\s �p` >`B{Cا >x� BF�®V ىH#
آBة اHZCم

 "#101 � 2015 kF#أ rxRC rZABm

>Aد@PVا� rs >ABiICارد اONCا BFF{KCا �p` wF�bKCا Bgb` BF�®V ىH# "#102 � 2014 >FNL س@I\COJ

#Hى BF�®V آ~@s< اs@bNC}< ا�p` >F?@ABC اFpC@^< اrI`_C >FGHIC آBة اHZCم 
" BJ@أآ"

 "#080 � 2017 kF#أ HNP# HJ@`

#Hى BF�®V آ~@s< اs@bNC}< ا�p` >F?@ABC اFpC@^< اrI`_C >FGHIC آBة اHZCم 
�lb أآ@ر

 "#015 � 2014 wC@L rG@�#ر
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#Hى g# BF�®V@در اOj�Cط ا�p` >F{xbC اvداء آ� #H# kرkFJ و �`rI آBة 
اHZCم

 "#116 � 2017 B�@bCا HI` ن@b`

 >FJBKCا >gX ء@bأ� >F?@ABCا >J@�vوث اHX rs ء@NXا� ¥ZG BF�®V ىH#
اFGHIC< واHC >?@ABCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#132 � 2015 #X HFi@ج ا£ J_ل

 wFp\KCا k# rG@~Cر اORCا rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ |FIRV ىH#
ا�HKJا�r اHKCرZNC@J "A@رxtC@J >J@ءات

 "#032 � 2012 BFb# >#@X

#Hى FIRV| اrs >sB\NC ا�F]C@ت اABC@?< ا�UCا�AB< وا�p` @]L@t\G ا�داء 
اONpC rxF©OCرد اBiICي

 "#093 � 2016 HNP# نOxmو

#Hى H]\# >Ipn |FIRV اFJBKC< اFGHIC< و اZNpC >?@ABC@رxtC@J >J@ءات z_ل 
>FNp\Cا >FJBKCا ¥gX

 "#044 � 2013 BFGO# �A�\V

 >Jر@ZNCا �© rs افHهvأة اBأ� k# >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ ktNV ىH#
xtC@J@ءات

 "#094 �  2017 "GOA ر#�@ن kJ

#Hى t\bV@س gX< اFJBKC< اFGHIC< و ا�p` >F?@ABC ا�FgPKC اHCراHC rLى 
�F#_V اb{C< ا�وOG@� �Cي

 "#085 � 2019 wFXBCا HI` احO^د

 rs rLراHCا |pZCة اBه@© k# HPCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >p{pL ىH#
bL< ) 18 � 15( اORCر اOG@~Cي 

 "#174 � 2017 kAHCر اHJ ري@Fz

 kFJ >F`@NKت ا��@^_\Cا [\J ء@bJ rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Fp`@s ىH#
>AOG@~Cا �F#_V

 "#079 � 2015 ¢BاL rpJ[@م

 kFJ >F`@NKت ا��@^_\Cا [\J ء@bJ rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Fp`@s ىH#
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V

 "#114 � 2019 ¢�اHI` rC اNXBC@ن

r?@ABCدود اBNCا kF{PV rs >F?@ABCت ا®ibNCإ دارة ا >FC@\s ىH# "#047 � 2015 xm@رة #I@رآ<

 rا�H` ىHC >F?@ABCت ا@J@ا�� k# �FpZKCا rs rGHICاد اH`ا� >FC@\s ىH#
BJ@أآ lb� >pAORCو ا >RLOKNCت ا@s@{NCا

 "#059 � 2014 HF\L rLوB`

 kFJ >F`@NKت ا��@^_\Cا [\J ء@bJ rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >FC@\s ىH#
اrs �F#_KC اORCر اOG@~Cي

 "#133 � 2017 زرآ@ن #HI` HNP اBCؤوف

 kFJ >F`@NKت ا��@^_\Cا [\J ء@bJ rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >FC@\s ىH#
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V

 "#167 � 2016 rL@s >#@Lأ

 kFJ >AدBxCوق اBxCا rJBNCف اBn k# >ZFRNCا "AرHKCا �FC@Lvا`@ة اB# ىH#
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX ل_z �F#_KCا

 "#047 � 2012 >Nn@s زارةOJ

>FIAرHKCا >FpN\Cل ا_z �xRpC r{xbCا �G@UpC ربHNCا`@ت اB# ىH# "#022 � 2014 #OCOدي `HI ا£

>?@ABCت ا®ibNCا BFF{V و kF{PV rs >?@ABCا�دارة ا >Nى #}@هH# "#151 � 2015 BFNL ر@N`ا

#Hى #}@هN< ا�RC اrs r?@ABC `_ج ا��@J@ت اHC >F?@ABCى �`rI آBة 
r?@ABCا wLONCء ا@bم ا�HZCا

 "#059 �  2016 �LO# rآBV kJ

#Hى #}@هN< اBNCوkF{PV rs >G ا�UG@ز اHC r?@ABCى `Hا�r اOPCا�� 
 k# �^ر اOذآ kF�m@G lb�13 >bL  : ب@IiCا |ABxC >Fxو� >Lدرا

اO{# rbJ r?@ABCس

 "#086 � 2019 |Fsان رB�OJ

#Hى #}@هN< اBiNCف اOJBKCي FZPV rs| أهHاف #@دة اFJBKC< اFGHIC< و 
 >?@ABCي � اOG@~Cو ا  �LOKNCا kAرORCا�

 "#004 � 2012 £@J �K\NCدي اO�

x# ( rs@هwF اZNC@رxtC@J >J@ءات ( #Hى #_�N< ا��_X@ت اAOJBKC< اHAHUCة 
 >FJBKCا >Lر@N# ل_z k# kFZاهBNpC r`@NKو ا�� r{xbCا |sاOKCا |FZPV

...اFGHIC< وا

 "#127 � 2019 ¢Fp@وي J_ل

 >Jر@ZNCه� ا@bNC@J "AرHKCا >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ >IاآO# ىH#
 xtC@J15 >bL 18>bL@ءات و ا�F#_V �p` @]V@L@t\G اpXBNC< اOG@~Cي 

 "#038 � 2016 �A�\Cا HI` اجBs

#Hى #OاآI< أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< واbNJ >?@ABC@ه� اZNC@رxtC@J >J@ءات 
 �LOKNCر اORCا �F#_V �p` �L@t\G8 � 15( وا ( >bL

 "#021 � 2017 �HI` BFj اZC@در

 �F#_V ىHC ز@UGا� >F\sدا >FNbV rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLا >N2019 � 138#" #}@ه lFRpCا HI` rدرا�
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�LOKNCر اORCا

 >pXBNCا �F#_V ىHC rآBPCا r{PCا �G@UCا >FNbV rs �\pCل ا@tmأ >Nه@{#
>Fا�HKJا�

 "#170 � 2017 >Fي زهBN`

 �F#_V ىHC rآBPCا r{PCا �G@UCا �F\xV rs r�O¢اHICل ا@gVا� >Nه@{#
اORCر اOG@~Cي

 "#162 � 2017 lLOA وسB` kJ

 >F?@ABCت ا@J@ا�� k# �FpZKCا rs >{s@bNCة اBKs ل_z ع@�BKLا� >Nه@{#
HC)  PV lb�20 >bL  (>bLى �`rI آBة اHZCم 

 "#139 � 2017 kFL@A kXأزرو

 >FGHICا >FJBKCا >Lر@N# OPG �F#_KCا >F\sي داB#ب ا�OpLا� >Nه@{#
>?@ABCوا

 "#067 � 2019 |PCا HI` �pF�

 kFLر@N# ىHC ز@UGا� >F\sدا >FNbV rs >?@ABCا �IiCب ا@\Cvا >Nه@{#
ibpC@ط اrGHIC اr?@ABC اb{C< اvوOG@� �Cي

 "#061 � 2014 @FLدري أ@^

 r`@NKا�� �G@UCا >FNbV rs >F?@Aر >F?@ABCا �IiCب ا@\Cا� >Nه@{#
�LOKNCر اORCا �F#_V ىHC rxn@\Cا

 "#083 � 2019 >FNL r?@#

#}@هN< ا�C\@ب ا�IiC اFNbV rs >F?@ABC< اNC[@رات اBPCآF< ا�HC >FL@Lى 
  HFCة اBآ rLر@N# )09 � 12 >bL (

 "#016 � 2019 HFCو rpFp\C

 �F#_V ىHC >F{xbCرات اHZCا [\J >FNbV rs >F?@ABCا �IiCب ا@\Cا� >Nه@{#
 �LOKNCر اORC15 � 12(ا >bL (

 "#153 � 2019 HNXا£ ا HI`OJ

#}@هN< اCv\@ب ا�IiC رFZPV rs >F?@A| اOKCاs| اr{xbC و ا��HC r`@NKى 
pXB# �F#_V< اwFp\KC اOG@~Cي

  "#097� 2017 HI` rpLB# kJ اNXBC@ن

 >pXBNCا rs �xRCا >Fghm kAOtV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cvا >Nه@{#
>Fا�HKJا�

 "#086 � 2015 �bAد زO\{# kJ

 �F#_V ىHC rآBPCا r{PCا �G@UCا >FNbV rs >F?@Aر �IiCب ا@\Cا� >Nه@{#
اORCر اOG@~Cي

 "#136 � 2016 >xAB© HF\L kJ

 Hb` >F{PCرات ا@]NCب ا@{Kاآ �p` >F?@ABCق اBxCا rs اطBhGا� >Nه@{#
 �LOKNCر اORCا �F#_V : Bا��UCت ا@RLOK# [\J �p` >FGاHF# >Lدرا �

�Bmق 

 "#011 � 2019 >#@Lاد اH`

 Hb` rآBPCا r{PCا �G@UCا >FNbV rs >F?@ABCق اBxCا rs اطBhGا� >Nه@{#
Bا��UCا >Aق و�BiC �LOKNCر اORCا �F#_V

 "#029 �  2017 wFاهBJا rGO`B^

@AرOC@tICا �F#_V ىHC |pZCا lFxhV rs >?@ABCوا >FGHICا >RiGvا >N2017 � 033#" #}@ه B�@G د@F#

 >FJBKCا >gX ء@bأ� >{s@bNCا |p^ �AH\V rs >?@ABCوا >FGHICا >RiGvا >Nه@{#
اFGHIC< وا�F#_V Hb` >?@ABC اORCر اOG@~Cي

 "#171 � 2017 B~Fz اKJ}@م

#}@هN< ا�RiG< اF?@ABC< اFbNbV rs >FxF�_C< اxKC@`� ا��HC r`@NKى 
 �LOKNCر اORCا �F#_V)12 � 15 ( >bL

 "#075 � 2019 wFاهBJا �ABt`

 >CORICا rs ت@ABIة آBت آ@I`� اداء �p` rp�\Cا �AرHKCا >Nه@{#
>ABا��UCا

 "#108 � 2019 �C@NCا HI` HF\L HbP#

#}@هN< اFJBKC< اFGHIC< واFghm kAOtV rs >?@ABC< اBNCاه| rs اORCر 
اOG@~Cي

 "#014 � 2015 ز�NX rGOKAة

>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدرس ا BF{{V ء و@bJ rs >FNp\Cا >FJBKCا >N2013 � 051#" #}@ه wFtPCا HI` rGاBN`

kFF?@ABCا kABF{NCدود اB# kF{PV rs BNK{NCا kAOtKCا >N2017 � 043#" #}@ه m@وش #Bاد

r�O¢اHFICا �G@UCا ´FX k# >F?@ABCاه� اONpC BNK{NCا kAOtKCا >N2017 � 152#" #}@ه lLOA OFb{X

>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLv >F{AرHKCءة ا@xtCا BAORV rs kAOtKCا >N2015 � 077#" #}@ه wFاهBJا BFhC@J

 �`@xKCاث اHXإ rs �F#_KCة و ا�V@LC >F�O¢اHFICآ@ت اOp{Cا >Nه@{#
>?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bا� r�O¢اHFICا

 "#198 � 2015 >PC@# OF\J

#}@هN< اUNC@ل ا�^gK@دي rs رH# �sا�Fz اAHGv< اF?@ABC< اBtC >sBKPNCة 
اHZCم

 "#065 � 2012 rPL@آ >pFNV
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 >FGHICا >FJBKCا >gPC ة�FNpKCا >Lر@N# �p` r`@NKا�� �FPNCا >Nه@{#
 >�s >?@ABC14 � 11(وا (>bL

 "#140 � 2019 اtiG@ن #Bوة

#}@هN< اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي rs اk# �FpZKC اOp{Cك اH\CواHC rGى 
>RLOKNCا >pXBNCا �F#_V

 "#101 � 2019 >FR` wC@L

 >F{xbCت ا@nOj�Cا [\J k# lFxhKCا rs r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >Nه@{#
 >AOG@~Cا >pXBNCا rs kFZاهBNCى اHC : >A�OC ت@AOG@~Cا [\IC >FGاHF# >Lدرا

IFV@زة

 "#038 � 2019 kF#ا� HNP# >iFmد

r`@NKا�� r{xbCا |sاOKCا |FZPV rs rGHICط ا@ibCا >N2016 � 104#" #}@ه kF#أ HNXوش أHX

#}@هN< اn@ibC@ت اF?@ABC< اk# �FpZV rs >F`@NUC اOp{Cآ@ت اH\CواHC >FGى 
�LOKNCر اORCا �F#_V

 "#014 � 2017 kAHCر اOG انBN`

 >FGHICا >FJBKCرس اHC �F#_KCد ا@\IKLا rs >AOJBKCا >FNFp\KCا ��@LOCا >Nه@{#
pXBNJ< اwFp\KC اb# �© rs �LOKNC[@ج اZNC@رxtC@J >J@ءات

 "#030 � 2014 �FUG دن@NX

#}@هJ >N\] ا�FC@L اHKCرFNbV rs "A< داF\s< اUG@ز �F#_V اORCر اOG@~Cي 
 >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bة" ا��V@Lا� B�G >]و� k#

 "#063 � 2019 r?@^ kJ وردة

#}@هJ >N\] ا�gV@ل اkF{PV rs rJBNC اvداء اBPCآHC rى �F#_V اORCر 
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX ء@bأ� �LOKNCا

 "#010 � 2017 >#@Lري أO#ز

#}@هJ >N\] اOp{Cآ@ت اHFICا¢kF{PV rs rJBNpC >F�O اvداء اBPCآr أ�b@ء 
gX< اFJBKC< اHC >FGHICى اORCر اOG@~Cي

 "#121 � 2017 ONXر أزواو

 �zدا r?@ABCا�داري ا �N\Cح ا@UG rs >Aا�دار l�@©OCا [\J >Nه@{#
>F?@ABCت ا®ibNCا

 "#029 � 2012 �NX rp` kJة

#}@هFIRV >N| أKL@ذ اFJBKC< اFGHIC< و اBKL� >?@ABCا�X >FUFV اtiNC_ت 
>F�@]bCا >pXBNCا �F#_V ىHC >FV@FPCرات ا@]NCا [\J BAORV rs

 "#018 � 2017 HC@z انBZ#

�LOKNCر اORCا rs >?@ABCوا >FJBKCه� ا@b# |FIRV rs rJBNCا kAOtV >N2019 � 058#" #}@ه اBJآ@ن اآBام Bsاح

#}@هgX >N< اFJBKC< اFGHIC< واFZPV rs >?@ABC| اOKCاs| ا��HC r`@NKى 
 >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V )15 � 18 ( ءات@xtC@J >Jر@ZNCا �© rs >bL

 "#046 � 2017 HAزOJ rtA@L

#}@هN# >N@رL< اRiGv< اFGHIC< واrs >F?@ABC اk# �FpZKC ا�?BRاJ@ت 
 >ZاهBNCا �FNpKCى اHC >F{xbC18 � 16" ا " >bL

 "#125 � 2015 B#OJاو FX@ة

 >C@PCا Bه@�# [\J kF{PV rs r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# >Nه@{#
اHC >F{xbCى ا�F#_KC اHJ kFJ@gNCاء اBt{Cي

 "#022 � 2017 �LO# تOPpJ

#}@هN< وL@�� ا�BKLv@ع kF{PV rs اvداء اNC[@ري HCى �`rI آBة اB�@RCة 
>{s@bNCل ا_z

 "#104 � 2015 r^أرز HNP# rGاBZ#

>ABا��UCا >Aد@PVا� rs >ABiICارد اONCا >FNbKCا rs ا�دارة l�@©و >N2015 � 148#" #}@ه lFRpCا HI` بOJد

>F?@ABCدارة ا¸C k{PCا BFF{V rs wو دوره kFx©ONCو ا BF{NCا >FC2013 � 066#" #}�و >NAر Bs@jCا HI`

 �FpZKCا rs TBوأ� >ABا��UCادي اObCا rs ع@�BKLا� ��@Lل و_jKLى اOK{#
>F?@ABCت ا@J@ا�� k#

 "#107 � 2015 HNX أ rG@Ng`

r?@ABCز ا@UG_C >nوBiNCا#� اO\C@J @]K^_`و >F{xbCا >^@RCى اOK{# "#056 � 2017 BJاش ¢_س

 >FbnOCا >IhbCا r?@Aر Hb` >ABK#OJوBKGت ا�@L@FZCو ا >FGHICا >^@FpCى اOK{#
ABC@?< اOtA@KCاHGو

 "#038 � 2013 rxABm رHFmة

 �F#_KCا kFJ >Gر@Z# >Lي دراOG@~Cر اORCا �F#_V ىHC ات�Cا BAHZV ت@AOK{#
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKpC kFLر@NNCا

 "#151 � 2016 kF#أ HNP# >JدرOJ

#g@در اOj�Cط اKL� >Fb]NC@ذ اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< وأ�Bه@ `�p أداء 
bL< ) 18 � 15(اHFICا¢rs r�O اL�NC}@ت اAOJBKC< اORCر اOG@~Cي 

 "#041 � 2017 lLOA rG@Ng`

>F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى اHC >F{xbCط اOj�Cدر ا@g# "#174 � 2019 BFGOJة `HI اC[@دي

>F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى أHC >F{xbCت ا@nOj�Cدر ا@g# "#089 � 2014 HI` kF� @n اBCؤوف

 rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا "AرHKC kF�BhKNCا >IpRCءات ا@xآ B2017  �092#" #�@ه `bF@وي X}@م

37



>RLOKNCا >pXBNCا

#�@هi# B@رآ< ا�F#_KC و BF�@Vه@ `�p در�< داF\s< ا�UG@ز اBPCآr أ�b@ء 
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX

 "#147 � 2016 kABFL r{AO`

 lb� مHZCة اBآ rs kF�m@bCا >�s ربH# ىHC ء@ZKGا� BFA@\#)9 � 12 (>bL"#201 �  2015 HNP# رازم

#\@BFA ا�ZKG@ء #z k_ل ا^BKاح RJ@رA< اIKz@ر rI`_C آBة اHZCم �s< ا�Im@ل 
 )15 � 17(

  "#178 � 2017 n rLObL@رق

 kFJOهONCل ا@xnvء ا@ZKGا BFA@\# )10 � 20 (   >Lأ^}@م درا OPG w]]F�OKC
rs اABC@?< أC\@ب اOZCى

 "#196 � 2015 أوlFpz أNL@ء

 >�s >pAORCا lgbCت ا@s@{NCا rا�H` ء@ZKGإ BFA@\#)13 � 15 ( >bL "#088 � 2015 lF�OC >pAHs

O\# "#040 � 2014^@ت اrs wAOZKC اFJBKC< اFGHIC< و اpXBNJ  >?@ABC< اOG@~Cي wABآ r\s@m

 >FJBKCدة ا@# rs ءات@xtC@J >Jر@ZNCا >F�O¢اHFJ |sو "AرHKCا |FIRV ت@^O\#
اFGHIC< واHC >?@ABCى ا�V@Lة اORCر اOG@~Cي

 "#018 � 2016 د`@rm `@دل

>AOJBKCت ا@{L�NCا�� اOV rKCا >FLرHNCا >?@ABCت ا@ZAO\# "#125 � 2019 B�@Gي اFC@س

 >gX ء@bأ� >F�O¢اHFICت ا@F\?OCا [\J ز@UG� �F#_KCا >Lر@N# ت@ZF\#
>F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا

 "#127 � 2017 BN` kJ إ C[@م

 �N\Cر ا�دارة و ز#_ء اO�b# k# >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ >G@t#
>RLOKNCا >pXBNNpC >AOJBKCت ا@{L�NCا �zدا

 "#036 � 2013 HNP# يBi#

>ABا��UCا >F?@ABCت ا@{L�NCا rs rUFVاBKLا� �FRhKCا >G@t# "#054 � 2014 �FIPC وي@IZ`

>ABا��UCا >F?@ABCت ا@{L�NCا rs rUFVاBKLا� �FRhKCا >G@t# "#054 � 2013 �FIPC وي@IZ`

Bا��UC@J >F?@ABCت ا@{L�NCا rs rUFVاBKLا� �FRhKCا >G@t# "#070 � 2014 HNP# r#@#

>ABا��UCا >F?@ABCت ا@{L�NCا BFF{V rs rUFVاBKLا� �FRhKCا >G@t# "#062 � 2012 `HIو FNC@ء

 rs يOG@~Cا wFp\KCت ا@{L�# �zدا rLرHNCا r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >G@t#
 �F#_V ىHC r`@NKا�� �`@xKCل ا@tmا �F\xV �© )15 � 18  ( >bL

 "#009 � 2017 �OJ@وي J_ل

>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCان اHF# rs kAOtKCا �p` kFpIZNCا >IpRCا >Fghm �Np# "#171 � 2015 �@HbFC �pAة

#N@رL< اFJBKC< اFGHIC< و اABC@?< و `_^K[@ IJ\] #�@هB اH\Cوان HCى 
 �LOKNCر اORCا �F#_V)15 � 12 ( >bL

 "#052 � 2019 r#را HNXن ا@Kps

 rLرHNCا r`@NKا�� lFtKC@J @]K^_` و >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا >Lر@N#
 >RLOKNCا >pXBNCا �F#_V ىHC ) kFLر@N# � kFLر@N# BF¢ : ( >FGاHF# >Lدرا

...ا�AB  ع

 "#018 � 2019 kAHCل ا@N� فBmا �L@آ

#N@رL< اgX �© rs >?@ABC< اFJBKC< اFGHIC< واABC@?< و`_^Op{C@J @]Kآ@ت 
اH\CواHC >FGى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#011 � 2017 kF{PCا HI` دوادي

>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC �UhCا k# Tودور r?@ABCا rGHICط ا@ibCا >Lر@N# "#082 � 2016 ONX ح@ABm او

 r`@NKا�� �`@xKC@J @]K^_`اغ وBxCو^  ا rs r?@ABCط ا@ibCا >Lر@N#
>AOG@~Cا >pXBNCا �F#_KC

 "#112 � 2017 I\m@ن أX_م

#N@رgX >L< اFJBKC< اFGHIC< و اF?@ABC< دا�z اL�NC}@ت اAOJBKC< و دوره@ 
 >AOG@~Cا >pXBNCا �F#_V ىHC r`@NKا�� lFtKCا |FZPV rs : >FGاHF# >Lدرا

 >AOG@~J...

 "#002 � 2019 rC_F� >FiXف وOph#

>?@Aة رBه@�V |pz �Cإ >F?@ABCا >A@`BCا k# "#194 � 2015 �VآFx�  AB@ن

#[@رات اgV@ل اbC@�� و `_^xKJ @]K@`� اHKCر�A اrs r?@ABC آBة اHZCم 
 BJ@اآ lb� )19 � 30 (رOذآ >bL

 "#165 � 2019 wABآ �F\Cا

 �?BC@J @]K^_` و >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@L� ل@gVرات ا�@]#
>F�@]bCا�^}@م ا �F#_V Hb` rآBPCا

 "#159 � 2019 rC_F� ي@bV

 rآBPCا wp\KC@J @]K^_`و >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KL� ل@gVرات ا�@]#
HCى �F#_V اORCر اOG@~Cي

 "#097 � 2016 wF{G >bAأود
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 rآBPCا �?BC@J @]K^_`و >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLv ل@gVرات ا�@]#
>F�@]bCم ا@{^vا �F#_V Hb`

 "#016 � 2017 HNP# |ABnOJ

 >FJBKCا >gX ل_z >F?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى أHC ل@gVرات ا�@]#
>?@ABCو ا >FGHICا

 "#013 � 2106 kF#أ HNP# B#@V kJ

>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLى أHC ل@gV2017 � 040#" #[@رات ا� H\Lو اL_م

 >F\sاHJ @]K^_`و >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLى اHC ل@gVرات ا�@]#
>RLOKNCا >pXBNCا �F#_V ىHC ز@UGا�

 "#095 / 2016 HNP# rp` ONX

r?@ABCا |ABxCا �`@xKJ �K^_`و r?@ABCرب اHNpC ل@gV2016 � 027#" #[@رات ا� #HNP اi\C@ب

 rs @و دوره >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLى اHC rJ@ا�� �`@xKCرات ا@]#
>gPpC >FآOp{Cاف اHا�ه |FZPV

 "#189 � 2019 rbjCا HI` lFpz kJ

 rNp\Cدة اOUCم ا@�GISO>F?@ABCءة اداء ا�دارة ا@xآ �sر rs T2019 � 005#"  و دور O\{# BF�z rG@FZzد

 �F#_V ىHC >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدرس ا rs �V@ZFIRV ل و@gVذج ا�@NG
اORCر اOG@~Cي

 "#098 � 2017 #rLB إNA@ن

 >FNC@\Cا >Aرات ا�دار@n¸C rxF©OCا @?BC@J �K^_` و rNF�bKCخ ا@bNCا �NG
>?@ABCب و ا@IiCا >ABAHNJ

 "#103 � 2012 HC@z BJO�

وا^� اHhKLام Bnق اHKCرA" اrs >~AHPC اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC اORCر 
اOG@~Cي

 "#173 � 2017 `@HA اFC@س

 �F#_V ىHC rtPCا r{PCا �G@UCا >FNbKC >F?@Aر �IiCب ا@\Cvل ا@N\KLوا^� ا
اORCر ا�HFKJا�A�OJ r< اOCادي

 "#102 � 2012 B�FX دو@NX

 >F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا rs kFgJBKNCا >Ipn ىHC يOJBKCل ا@gVوا^� ا�
�LOKNCر اORCى اOK{# �p`

 "#090 � 2014 �LO# دي@F`

وا^� ا�FKz@ر و اHC �F�OKCى أ�V@Lة اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC اORCر 
اOG@~Cي

 "#074 � 2017 �_ل `HI اNXBC@ن

 >Jر@ZNCا �© rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى أHC r{AرHKCداء اvوا^� ا
xtC@J@ءات

 "#099� �2017 >xABm دO\{# ج@X

وا^� ا�N~KL@ر ا�BKLاONpC rUFVارد اABiIC< و ا�p` �V@L@t\G اBNCدود 
r?@ABCا

 "#128 � 2017 OGي s@رس

 k# �FpZKCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lى أHC >FCوvت ا@s@\Lوا^� ا�
اJ@�v@ت

 "#040 � 2016 kFNC HNP# و@RFVOJ

2016 � 137#" وا^� ا�ZKG@ء اONpC r?@ABCهrs kFJO رA@?< اOUCدو �FNzOJ أHNX زآAB@ء

>ABا��UCا >F?@ABCت ا@{L�NCا rs rUFVاBKLا� �FRhKC2012 � 053#" وا^� ا HC@z رOI�

r?@ABCدود اBNCا �p` �L@t\Gوا >F?@ABCت ا®ibNCا rs �FRhKC2016 � 055#" وا^� ا wABtCا HI` rG@NXد

 kFJ >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCدة ا@NC ءات@xtC@J >Jر@ZNC@J "AرHKCوا^� ا
اrZFIRKC  و اB�bCي  rs اOK{NCى اOG@~Cي

 "#033 � 2015 �Fpz HNP# يBAH^

2014 � 010#" وا^� اHKCرHC "Aى أ�V@Lة اFJBKC< اFGHIC< و ا�n rs >?@ABC اZNC@رxtC@J >J@ءات BtJOJ k#@?

>ABا��UCا >Fا�HKJارس ا�HNCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKC2019 � 045#" وا^� ا HXOJاد اL_م

>ABا��UCا >sBKPNCم اHZCة اBادي آOG rs r?@ABCا |AO{KC2015 � 185#" وا^� ا #BZ# >C@Zان

r?@ABCدود اBNCا �p` TBوأ� >F?@ABCت ا®ibNCا�داري ا BFF{KC2014 � 048#" وا^� ا OxP# >sBmظ

Bا��UC@J >FLرHNCا >?@ABCا BAORV rs ا�داري BFF{KC2017 � 142#" وا^� ا #_ح FxL@ن

Bا��UC@J >FLرHNCا >?@ABpC ا�داري BFF{KC2012 � 043#" وا^� ا kAHCا �` rIC@n

Bا��UC@J >FLرHNCا >?@ABpC ا�داري BFF{KC2019 � 072#" وا^� ا �xRg# r^Bm

Bا��UC@J >FLرHNCا >?@ABpC ا�داري BFF{KC2019 � 172#" وا^� ا kFNC HNP# رOgb# kJ

r?@ABCدود اBNCا �p` �V@L@t\Gو ا >F?@ABCت ا«ibNpC ا�داري BFF{KC2012 � 002#" وا^� ا rp` ¥xXOJ

39



r?@ABCدود اB# �p` �L@t\Gوا >F?@ABCت ا@{L�NCا rs  rC@NCا BFF{KC2015 � 183#" وا^� ا kFNC حOJBL

BJ@أآ lb� HFCة اBرب آH# ىHC >Fp�\Cا >AOZKC2015 � 200#" وا^� ا kF{A از�`

 �© rs >F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCدة ا@NC �LOKNCا wFp\KCدة ا@]m rs wAOZKCوا^� ا
اZNC@رxtC@J >J@ءات

 "#020 � 2015 OmOJارب �NXة

2012 � 021#" وا^� اkAOtKC اrs r?@ABC أC\@ب اOZCى HCى ا�xC@ت اBjgCى �xRg# نObFm

 kF{PKJ �K^_` داس وB#OJ >A�OC >?@ABCب و ا@IiCا >ABAHNJ kAOtKCوا^� ا
#}OKى اvداء ا�داري

 "#092 � 2012 را?r اFC@س

 �p` >L@t\G ى إH# و >A@UJ >A�OC >?@ABCب وا@IiCا >ABAHNJ kAOtKCوا^� ا
kFx©ONpC داء ا�داريvا kF{PV >FpN`

 "#025 � 2014 إHF\L lpzة

 �FgPKCا rs �KNو #}@ه >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا H]\NJ kAOtKCوا^� ا
"G@{FC >FG@~Cا >b{Cا >IpRC rLراHCا

 "#133 � 2016 HNP# kAدOJ

 rsB\NCا HF�BCا �p` �L@t\Gوا >F?@ABCان ا�دارة اHFNCا rs kAOtKCوا^� ا
>IpRpC

 "#018 � 2017 kAHCء ا_` rNFاهBJ إ

2014 � 065#" وا^� اABAH# rs kAOtKC< اIiC@ب واABC@?< ودورkF{PV rs T اvداء ا�داري BA�G يBN\#

>F?@ABCت ا®ibNCدارة ا� kFp#@\Cاد اBsC  lF�OKC2015 � 062#" وا^� ا �NX rIFnة

>F?@ABCت ا®ibNCإ دارة ا rs kFp#@\Cاد اBsvى اHC rxF©OCا lF�OKC2015 � 051#" وا^� ا HI` rtF#BJ اC}_م

 kF�m@bCء ا@ZKGا >FpN` rs >FUCOsBNCا �G@UCة ) 12 � 9(وا^� اBآ rs >bL
>p{Cا

 "#123 � 2017 HNXأ BFوان زهB#

 lb� مHZCة اBآ rI`� ىHC rGHICى اOK{NCا >sB\NC >FGHICت ا@L@FZCوا^� ا
 HCى #HرrJ ا�AHG< اU>FbnOC � 17أIm@ل 

 "#112 � 2017 �BPاوي �NXة

وا^� اNtPNC< ا�UCا�AO{KC rs >AB< ا�bCا`@ت اrs >?@ABC ©� ا�BKXاف 
r?@ABCا

 "#011 � 2015 kAHCح ا_� wC@L kJ

وا^� اBNCا^I< و اJ@KNC\< اHC >FIRCى اBCاRJ< اsBKPNC< اvوBtC �Cة اHZCم 
BJ@أآ lb�

 "#032 � 2014 BVآn r@رق

 r{xbCا ONbCا �p` TBو ا� rا�HKJر ا�ORCا rs >F?@ABCا >Lر@NNCوا^� ا
 �F#_KpC r`@NK12 � 6( ا�� >bL  : ( >Fا�HKJارس ا�HNC@J >Fxو� >Lدرا

lFRL >A�OC

 "#031 � 2019 kAHCد ا@N` ريOm@`

 �p` @]L@t\Gوا >AOJBKCت ا®ibNCا rs >F�O¢اHICا ��@LOCت و ا®ibNCوا^� ا
>?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX دودB#

 "#083 � 2017 LOJ\@دي FxL@ن

 r?@ABCدود اBNCا �p` @]L@t\Gو ا >F?@ABCت ا«ibNpC >FC@NCا >GازONCوا^� ا :
)^@HA اFV HNX@رت ( دراHF# >Lا�p` >FG دOAان اBNCآ� اH\KCد اABC@?@ت  

 "#022 � 2019 kAHCح ا_� BF#ا

وا^� اibC@ط اrGHIC اr?@ABC اOJBKCي اNNC@رس rs اHNCارس ا�HKJا�F< و #Hى 
�F#_KpC r{xbCا H\ICا �p` �L@t\Gا

 "#081 � 2012 BN` زان

 >�s >sBKPNCا >ABا��UCا >AHGvى اHC مHZCة اBآ rs >FG@IiCاه� اONCء ا@ZKGوا^� ا
 k# �^15أ>bL 

 "#128 � 2015 HNP# شOp`

 وأ�Bه@ rs إآiK@ف اONCاه� 12 � 9وا^� إZKG@ء HCى �`rI أC\@ب اOZCى 
>J@iCا

 "#065 � 2016 HFUNCا HI` ونBN`

 @]L@t\Gة و اB�@RCة اBق آBs rs kFJرHNCا Hb` >FIAرHKCا#� اBICا �FRhV �^وا
rGHICا BF�PKCى اOK{# �p`

 "#023 � 2012 BA�G HF\pJ

2017 � 178#" وا^� HVرس اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC ©� اZNC@رxtC@J >J@ءات HFCاس واO`

وا^� HVر�A اxgC@ت اHb` >FGHIC ا�xC@ت اBjgCى rs رA@?< آBة اHZCم HCى 
أAHG< اObUCب

 "#028 � 2014 O\{# kJد `HI اIUC@ر

rا�HKJر ا�ORCا rs >?@ABCو ا >FGHICا >FJBKCا "AرHV �^2012 � 033#" وا H\Lون #HbP أ#�A@ن

وا^� HVرA" اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC ?� اZNC@رxtC@J >J@ءات rs اORCر 
اOG@~Cي

 "#144 � 2016 kF#ا� HNP# lphA
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وا^� HVرA" اFJBKC< اFGHIC< و اrs >?@ABC ©� اZNC@رxtC@J >J@ءات rs اORCر 
�LOKNCا

 "#049 � 2012 �FJاوي رHNX

وا^� HVرA" اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC ©� اZNC@رs@tC@J >J@ءات rs اORCر 
�LOKNCا

 "#003 � 2016 ONXش OJ`_م

وا^� HVرA" اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC ©� اZNC@رxtC@J >J@ءات rs اORCر 
�LOKNCا

 "#147 � 2019 ر�Hال OGر ا�L_م

وا^� HVرA" اFJBKC< اFGHIC< واrs >?@ABC ©� اZNC@رxtC@J >J@ءات rs اORCر 
�LOKNCا

 "#070 � 2017 HNXي أB#@�

rا�HKJر ا�ORCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX "AرHV �^2017 � 163#" وا �NX >ZKJة

Bا��UCا rs >FLرHNCا >?@ABCا BFF{V �^2012 � 077#" وا r^Om م_Lإ r#OtX

 @]V@L@t\Gو ا >F?@ABCت ا«ibNCادارة ا rs >p#@iCدة اOUCدئ ا@I# |FIRV �^وا
 r?@ABCا k#ا� �p` : HNP# r?@ABCآ� اBNCى اOK{# �p` >FGاHF# >Lدرا

F?OJ@ف

 "#015 � 2019 kF{X BAB#

 rs ءات@xtC@J >Jر@ZNCا >F�O¢اHFIC >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLأ �F\xV �^وا
>AOG@~Cا >pXBNCا

 "#149 � 2016 HNXأ >xC@zOJ

 >FpN\Cا �p` �L@t\Gو ا >?@ABCت و ا@ABAHNJ >ABiICارد اONCا kAOtV �^وا
>F?@ABCا >Aا�دار

 "#028 � 2012 �tFJ اtIC@ي

2014 � 037#" وا^� kAOtV اOK{# �p` kF�m@bCى J\] اAHGv< ا�UCا�BtpC >ABة اB�@RCة wFtX و^@س

rا�HKJر ا�ORCا rs >F?@ABCوا >FGHICا >FJBKCه� #@دة ا@b# �FxbV �^2014 � 001#" وا rbjCا HI` دةOp^OJ

 rs >~AHPCا wFp\KCا >F�OCObtV �FC@Lv >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا lF©OV �^وا
"AرHKCا >FpN`

 "#098 � 2015 >bF]آ rC@\#

 >Jر@ZNCا �© rs >AOG@~Cا >pXBNC@J >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >gX �^وا
xtC@J@ءات

 "#008 � 2015 `HI` >J@R اZC@در

وا^� gX BFL< اFJBKC< اFGHIC< واJ ¥ZG �© >?@ABC\] ا�#FG@t@ت و أ�Bه@ 
`�F#_V �p اORCر اOG@~Cي

  "#021 � 2016 wه@s r�OJز

rا�HKJا� wFp\KCا >pXB# rs >F?@ABCو ا >FGHICا >RiGvا >Lر@N# �^2014 � 027#" وا HC@z وي@{#

 ONbCا �p` Tودور rا�HKJر ا�ORCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Lر@N# �^وا
�F#_KpC r`@NKا�� r{xbCا

 "#100 � 2017 #r�B اL_م

 �F#_V ىHC ءات@xtC@J >Jر@ZNCا �© rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCا >Lر@N# �^وا
bL<" 18 � 15" اORCر اOG@~Cي 

 "#028 � 2017 �N` �pAO@د

>ABا��UCا >AO{bCا >?@ABCا rs ةB�@RCة اBآ >Lر@N# �^2013 � 012#" وا HNP# اريHbآ

 rs ءات@xtC@J >Jر@ZNC@J "AرHKCا >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCة ا�V@Lا >IاآO# �^وا
HAHUCا �]bNCا �©

 "#112 � 2019 "GOA اديO�

 kAOtV rs TBوأ� >Fا�HKJارس ا�HNCا rs >?@ABCوا >FGHICا >FJBKCذ ا@KLد أOو�
 �xRCا >Fghm )6 � 10 ( اتObL

 "#027 � 2017 BN` r`ادBJ
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1     .aichaine، Zoubir

Importation de la classification fonctionnelle en para-athlétisme et son impact sur la 

performance sportive / Zoubir aichaine ؛ حتت إشرافfethi belghoul. - 88 f. : tab . 30؛ cm.

master : entrainement  sportif : alger، IEPS ALGER 3 : 2019

entrainement  sportif

2019 - 025                                                                                                                  مس 

2     .Benregreg، Nesrine

Evaluation du niveau de developpent physique et son importance dans l orientation des 

jeunes talents 13 - 15 ans en athlatisme cas de wilaya d'alger / Nesrine Benregreg ؛ حتت إشراف

Sabira Mahor bacha. - 166 p . 30؛ cm.

Master : entrainement sportive : Alger، IEPS Alger 3 : 2016

ATHLETISME ؛ EValuation

2016 - 126                                                                                                                  مس 

3     .Galdem، Mahieddine

Comparaison de l'état de l'aptitude physique chez les jeunes nageurs garcons ( 11 - 12 ans (

categorie benjamins licencies au niveau des diffarents clubs Algerois affilies a la federation 

ALGERINNE DE NATATION / Mahieddine Galdem ؛ حتت إشرافMed. El arbi Hadji. - 55 

p . 30؛ cm.

Master : Entrainement : Alger، IEPS Alger 3 : 2019

Natation

2019 - 188                                                                                                                  مس 

�



4     .Houaoura، Mouloud

l'état de lieu de la consommation des complements alimentaires ( les proteines / ( 

Mouloud Houaoura ؛ حتت إشرافImad Alhoueche. - 98 p . سم30؛ .

Master : entrainement : Alger، IEPS Alger 3 : 2019

entrainement

2019 - 177                                                                                                                  مس 

5     .Kherchi، Toufik

Etude sur l'animation et les aptitudes motrices chez les enfants de 6 à 12 ans selon leur 

milieu de résidence / Toufik Kherchi ؛ حتت إشرافMourad Mahour Bacha. - 72 f. : Tab . 30؛ 

cm.

Master : entrainemant sportif : Alger، institute d'alger 3 - institut d'education physique et 

sportif : 2019

Entrainement

2019 - 012                                                                                                                  مس 

6     .LilLia، BOUDJEMA

Labandon sportif chez les  jeuns nageurs Algerins de la tranche d'age 15 ans 18 ans Etude 

comparative entre les filles et les  garcons / BOUDJEMA LilLia ؛ حتت إشرافALOUANE 

Rachid. - 170p . 30؛ cm.

Master : Education :  ،اجلزائرIEPS Alger 3 : 2015

natation

2015 - 191                                                                                                                  مس 

7     .madjbour، abderrahmane

coorelation entre laperte de la masse len trainement en pliometrie le developpent de la 

�



detente chez les volleyeuses seniors feminin / abderrahmane madjbour ؛ حتت إشرافFethi 

belghoul. - 56 p . 30؛ cm.

Master : entrainement : Alger، IEPS Alger 3 : 2019

Entrainement ؛la pliometrie

2019 - 166                                                                                                                  مس 

إ براهيمي، عالء الدين.     8

بودراجي مسري؛ ، عالء الدين إ براهيمي، وازن حممد امزيان/ واقع التكوين يف امليدان االدارة الرياضية وانعكاسه على الرصيد املعريف للطلبة 

. سم30؛ . ص112. - حتت إشراف نصر الدين قصري

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : االدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

االدارة الرياضية

2017 - 018                                                                                                                  مس 

إ سعادي، بالل.     9

 093. - بالل إ سعادي؛ حتت إشراف أمحد قوراية- / صنف أشبال - تأثري القلق على أداء العيب كرة القدم يف املنافسات الرياضية 

. سم30؛ . ص

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة القدم؛ القلق؛ املنافسات الرياضية

2014 - 042                                                                                                                  مس 

إ يكان، سومية.    10

سومية إ يكان؛ حتت إشراف عبد احلميد بن - / صنف أواسط - تأثري القياسات اجلسمية على األداء املهاري لدى العبني كرة اليد 

. سم30؛ .  ص151. - شرنني

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

القياسات اجلسمية؛ كرة اليد؛ املورفولوجيا

�



2014 - 041                                                                                                                  مس 

أحبري، ياسني.    11

ياسني أحبري، /  سنة 12 - 9( امهية ادراك دور املدرب يف عملية االنتقاء املبين على اسس عملية لدى الناشئني لكرة القدم صنف 

. سم30؛ . ص103. - بوداود فريد؛ حتت إشراف كمال بن مصباح

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

املدرب الرياضي؛ لكرة القدم

2015 - 129                                                                                                                  مس 

إبراهيمي، بالل.    12

بالل /  سنة 19 - 16التغذية الرجعية باستعمال الوسائل السمعية البصرية يف تعلم املهارات احلركية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص159. - ابراهيم؛ حتت إشراف رضوان بوخراز، إبراهيمي، بوريشة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التغذية الرجعية؛ املهارات احلركية؛ الوسائل التعليمية

2016 - 128                                                                                                                  مس 

ابركان، اكرام فراح.    13

كركار يامسني؛ حتت ، اكرام فراح ابركان، دمحاين يامسني/ مسامهة تكوين املريب يف تطبيق مناهج التربية والرياضة يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص144. - إشراف كرمي لعبان

2019 : 3اجلرائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 058                                                                                                                  مس 

إخلف، سعيدة.    14

سعيدة إخلف؛ حتت / واقع التكوين مبديرية الشباب والرياضة لوالية جباية و مدى إ نعكاسة على عملية حتسني األداء اإلداري للموظفني 

. سم30؛ . ص127. - إشراف فتحي يوسفي

�



2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

األداء الرياضي

2014 - 025                                                                                                                  مس 

إدريسي، سليم.    15

. - سليم إدريسي؛ حتت إشراف مصطفى عمروش/ التنشئة االجتماعية و تأثريها على ممارسة الطالبات ملقياس السباحة يف ظل االختالط 

. سم30؛ . ص124

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

السباحة؛ التنشئة االجتماعية

2014- 074                                                                                                                    مس 

أزروحن، ياسني.    16

ياسني / سنة )  سنة 20صنف حتت (مسامهة اإلسترجاع خالل فترة املنافسة يف التقليل من اإلصابات الرياضية لدى العيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص147. - أزروحن، سعدون حممد الأمني؛ حتت إشراف عبد الرمحان سايح

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

اإلصابات الرياضية

2017 - 139                                                                                                                  مس 

أسامة، فاسي.    17

سامي ، فاسي أسامة، رضوان درريس/ مدى فعالية التربية البدنية و الرياضة يف بناء بعض العالقات االجتماعية بني تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص116. - لبصري؛ حتت إشراف عمر صحراوي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

العالقات اإل جتماعية

2016 - 167                                                                                                                  مس 

�



إسحاق، حممد.    18

. - املهتدي؛ حتت إشراف حممد ثابت، حممد إسحاق، ملغريب/ أثر العالقة االتصالية بني االستاذ و التلميذ يف التوجيه للمشاركة يف الرياضة 

. سم30؛ .  ص128

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

االتصال؛ التوجيه

2015 - 143                                                                                                                  مس 

أعرايب، فرحات.    19

فرحات أعرايب، / أسباب اإلصابات الرياضية اليت يتعرض هلا التالميذ أثناء إجراء إمتحان التربية البدنية والرياضة للطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص208. - رشيد؛ حتت إشراف عبد الرمحان سايح، سكندراوي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

االصابات

2016 - 057                                                                                                                  مس 

أعزيب، هالل.    20

يبيت ياسني؛ حتت إشراف عقيلة ، هالل أعزيب، خلوف  لونيس/ التخطيط االستراتيجي ودوره يف تطوير االحتاديات الرياضة اجلزائرية 

. سم30؛ . ص120. - صخري

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة وتسيري املوارد البشرية والنشات الرياضية : ماستر 

التخطيط اإلستراتيجي؛ االحتادات الرياضية

2016 - 033                                                                                                                  مس 

اعمار، مسري.    21

. سم30؛ . ص103. - مسري اعمار؛ حتت إشراف علي شريفي/ مدى مسامهة اإلدارة الرياضة يف حتسني و تسيري املنشأت الرياضة 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : الإدارة وتسيري الموارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

�



اإلدارة الرياضية؛ املنشأت الرياضية

2015 - 151                                                                                                                  مس 

أعمارة، يسني.    22

. - يسني أعمارة؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ أمهية كفاءة التسيري أساتذة التربية البدنية و الرياضة و تأثريها على التفاعل البيداغوجي 

.سم30؛ . ص191

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التفاعل البيداغوجي

2012 - 069                                                                                                                  مس 

اعمر وعلي، نبيل.    23

نبيل اعمر وعلي، صاحي عبد النور؛ / تاثري اإلتصال اللفظي على التعلم احلركي يف التربية البدنية والرياضة لدى تالميذات الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص114. - حتت إشراف  مقراين

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

االتصال اللفظي؛ التعلم احلركي

2017  - 015                                                                                                                مس 

أفشون، علي.    24

علي أفشون؛ حتت / القيادة التربوية الستاذ التربية البدنية و الرياضية و تاثري على دافعية اإلجناز حنو التعلم لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص197. - إشراف علي أفشون

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : الناط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

القيادة؛ دافعية االجناز

2013 - 018                                                                                                                  مس 

أفشون، علي.    25

علي أفشون؛ حتت / القيادة التربوية الستاذة التربية البدنية و الرياضة و تأثريها على دافعية اإلجناز حنو التعلم لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

�



. سم30؛ .  ص102. - إشراف مجال مرازقة

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

دافعية اإلجناز؛ القيادة التربوي

2013 - 018                                                                                                                  مس 

أقاري، أمة.    26

أمة أقاري، هيبة عبدالرمحان؛ حتت / دور األنشطة الرياضية اجلماعية يف خلق التفاعل االجتماعي داخل حصة التربية البدنية و الرياضة 

 سم30؛ . ص117. - إشراف عبد السالم مقبل الرميي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

األشطة الرياضية؛ التفاعل االجتماعي

2015 - 061                                                                                                                  مس 

إقرانيسي، يوسف.    27

يوسف إقرانيسي؛ حتت إشراف / دور املريب الرياضي داخل مراكز إعادة التربية يف تنمية دافعية اجلاحنني األحداث ملمارسة كرة القدم 

 سم30؛ . ص284. - رحيمة بن بوستة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الدافية؛ كرة القدم

2015 - 022                                                                                                                  مس 

أقمون، رياض.    28

رياض أقمون، موتريف عبد الرحيم؛ حتت / دور إستخدام الوسائل البيداغوجية يف تعلم مهارات كرة القدم لدى طلبة السنة األوىل ليسانس 

. سم30؛ .  ص184. - إشراف منيب حفيظي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

الوسائل البيداغوجية

2016 - 048                                                                                                                  مس 

�



أكمون، اهلامشي بالل.    29

سنة يف ألعاب القوى و انعكاسه على اختصاص املسافات النصف طويلة  ) 14 - 11( دور اإلنتقاء الرياضي يف بروز الناشئني املوهوبني

 30؛ . ص161. - اهلامشي بالل أكمون؛ حتت إشراف عبد الرمحان شلغوم/ يف اجلزائر بني األسس النظرية و الواقع التطبيقي امليداين 

.سم

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

العاب القوى

2012 - 063                                                                                                                  مس 

احلسني، يسمينة.    30

يسمينة احلسني، دمي ليندة؛ حتت / استعمال أستاذ التربية البدنية و الرياضة للوسائل البداغوجية لتحقيق هدف احلصة يف الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص135. - إشراف كرمي لعبان

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

الوسائل البيداغوجية

2016  - 024                                                                                                                مس 

الزاكي، رمضان.    31

رمضان / والية متنراست "17 - 15"فعالية برنامج مقترح لتنمية املرونة و تأثريه على األداء التقين لدى العيب كرة القدم فئة أشبال 

. سم30؛ . ص155. - الزاكي؛ حتت إشراف طارق ساكر

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ الصفات البدنية

2012 - 035                                                                                                                  مس 

الساهلي، حممد الصاحل.    32

حممد الصاحل الساهلي، بن زيدي /  سنة 18 - 16دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضة لدى تالميذ االقسام النهائية من التعليم الثانوي 

. سم30؛ .  ص108. - بوقليلة عبد احلميد؛ حتت إشراف عبد النور لعموري حديوش، عبد احلميد

	



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

ممارسة االنشطة البدنية و الرياضية

2016 - 020                                                                                                                  مس 

الشيخ، صاحل ابراهيم.    33

صحراوي حممد الفاتح؛ حتت إشراف ، صاحل ابراهيم الشيخ، حممودي علي/ دوافع تاثري القلق لدى العيب اجليدو يف املنافسات الرياضية 

 سم30؛ . ص109. - العموري حديوش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ اجلودو القلق

2019 - 186                                                                                                                  مس 

العريب، امساعيل.    34

امساعيل العريب، ياين / دراسة ميدانية ملركب والية املدية : عالقة ادارة الوقت مبستوى ضغوط العمل لدى عمال املركبات الرياضية 

. سم30جداول ؛ . :  ص124. - ساعد؛ حتت إشراف سعيد العكروت

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

إدارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية؛ ضغط العمل

2019 - 094                                                                                                                  مس 

العريب، امساعيل.    35

جوادي ساعد؛ حتت إشراف ، امساعيل العريب، ياين كمال/ عالقة ادارة الوقت مبستوى ضغوط العمل لدى عمال املركبات الرياضية 

 سم30؛ . ص114. - سعيد العكروت

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري الرياضي؛ ضغوط العمل

2019 - 094                                                                                                                  مس 

العشاب، منصور.    36

�




؛ . ص125. - منصور العشاب؛ حتت إشراف عبد النور حشمان/ تأثري اللعب التربوي على دافعية التعلم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

اللعب التربوي؛ الدافعية

2012 - 019                                                                                                                  مس 

العفي، نبيل.    37

نبيل العفي، محداين محزة؛ حتت إشراف طارق / اإلتصال التربوي بني أساتذة التربية البدنية والرياضة وتالميذ السنة الرابعة متوسط 

. سم30؛ . ص201. - ساكر

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

اإلتصال التربوي

2015 - 002                                                                                                                  مس 

العكروت، سعيد.    38

. سم30؛ . ص131. - سعيد العكروت؛ حتت إشراف كمال بوعجناق/ احلوافز و عالقتها بالرضا الوظيفي ملوظفي املنشآت الرياضية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

الرضا الوظيفي

2012 - 012                                                                                                                  مس 

العمري، سفيان.    39

سفيان العمري، شايف عصام؛ / دراسة ميدانية باللجنة االوملبية اجلزائرية : االتصال التنظيمي و عالقته بعملية اختاذ القرار باهليئات الرياضية 

. سم30جداول ؛ . :  ص168. - حتت إشراف امحد شنايت

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

إدارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية؛ االتصال التنظيمي

��



2019 - 082                                                                                                                  مس 

العويف، عمر.    40

عمر العويف، بوخضرة ) / 16 - 14( دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص129. - يوسف؛ حتت إشراف ميينة قوجيل

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

السلوك العدواين

2015 - 078                                                                                                                  مس 

العيد، عبد الرحيم.    41

عبد الرحيم العيد؛ حتت إشراف / دراسة انعكاسات النشاط البدين الرياضي التربوي على االندماج يف اجلماعية يف مرحلة التعليم الثانوي 

. سم30؛ . ص144. - حممد ثابت

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

النشاط البدين؛ الرياضي التربوي

2014 - 034                                                                                                                  مس 

العيش، كرمي.    42

كرمي العيش، / سنة ذكور ) 30 - 19( مهارات اتصال الناجح و عالقتها بتفاعل التدريب الرياضي يف كرة القدم صنف اكابر 

. سم30؛ . ص111. - بودراجي عبد احلق؛ حتت إشراف مسعود شريفي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ االتصال؛ كرة القدم

2019 - 165                                                                                                                  مس 

العيمش، حممد أمني.    43

حممد أمني / دور حصة التربية البدنية والرياضة يف حتقيق التربية العامة بالنسبة لتالميذ الطور الثانوي يف ظل مناهج املقاربة بالكفاءات 

.سم30؛ .  ص090. - حميوت على؛ حتت إشراف وسيم بورايو، العيمش، سليماين  رزقي

��



2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات

2017 - 150                                                                                                                  مس 

املاي، سليم.    44

. سم30؛ .  ص102. - سليم املاي؛ حتت إشراف يوسف بن صاييب/ تأثري أمناط القيادة اإلدارية على متاسك الفريق الرياضي 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري املنشآت الرياضية و املوارد البشرية : ماستر 

القيادة االدارية

2013 - 053                                                                                                                  مس 

الوافدين، بالل.    45

بالل الوافدين، دويب عبد اهللا؛ حتت إشراف / اثر إستخدام طريقة التدريب التكراري يف حتسني صفيت القوة و السرعة لالعيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص120. - علي شريفي

2015: اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب التكراري؛ كرة اليد؛ الصفات احلركية

2015 - 127                                                                                                                  مس 

الوفيدين، بالل.    46

بالل الوفيدين، دويب عبد الكرمي؛ حتت / أثر إستخدام طريقة التدريب التكراري يف حتسني صفيت القوة و السرعة لالعيب كرة اليد 

. سم30؛ . ص120. - إشراف علي شريفي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب التكراري

2015 - 127                                                                                                                  مس 

أمعوش، مسيح.    47

��



مسيح أمعوش، عبابزي خالد؛ حتت إشراف نصر / دور اإلدارة الرياضية يف معاجلة املمارسات التسيريية يف املنظمات الالرياضية الوطنية 

. سم30؛ . ص111. - الدين قصري

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

اإل دارة الرياضية

2017 - 031                                                                                                                  مس 

أمنوش، نور الدين.    48

نور الدين أمنوش، قديري إمساعيل؛ حتت إشراف / سنة  ) 18 - 15( أثر اإلصابة الرياضية على التحصيل الدراسي لتلميذ الطور الثانوي 

 سم30؛ .  ص209. - عقيلة زاوي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإلصابة الرياضية

2015 - 130                                                                                                                  مس 

أمري، مجيلة.    49

مجيلة أمري، مرشيدي صالح /  سنة 15 - 12دور األلعاب اجلماعية يف التقليل من ظاهرة العنف املدرسي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

 سم30؛ .  ص183. - الدين؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

األلعاب اجلماعية؛ العنف املدرسي؛ السلوك العدواين

2015 - 144                                                                                                                  مس 

امري، صالح الدين.    50

قايد ( دراسة ميدانية على ديوان املركب التعدد الرياضات  : واقع املوازنة املالية للمنشآت الرياضية و انعكاسها على املردود الرياضي 

. سم30جداول ؛ . :  و95. - صالح الدين امري، سائيب  بلقاسم؛ حتت إشراف حيي بوطاليب) / امحد تيارت 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

��



ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية؛ املردود الرياضي

2019 - 022                                                                                                                  مس 

انشكان، مروة.    51

، مروة انشكان، خليفايت فاطة الزهراء/ سنة ) 14 - 11(مسامهة احمليط االجتماعي على ممارسة التلميذة حلصة التربية البدنية والرياضة فئة 

. سم30؛ . ص98. - بن شلي كرمية؛ حتت إشراف مصطفى عمروش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 140                                                                                                                  مس 

 سم30؛ .  ص104. - أمهية أساليب التدريس احلديثة يف تفعيل الفروق الفردية لدى تالميذ الطور الثانوي.    52

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

أساليب التدريس؛ الطور الثالث

--------                                                                                                                          

-

او شرياح، محو.    53

اعمارن وليد؛ حتت ، محو او شرياح، وادفل عبد الرمحان/ ممارسة النشاط البدين الرياضي ودوره من اخلجل لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص095. - إشراف مراد ماهور باشا

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اخلجل؛ علم النفس العصيب

2016 - 082                                                                                                                  مس 

أوبادي، الياس.    54

كوز محزة؛ حتت إشراف ، الياس أوبادي، محادو عبد اإلله/ املدركات اخلاطئة لدى أساتذة التعليم الثانوي حول حصة التربية والرياضة 

. سم30؛ . ص103. - نذير قندوزن

��



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدسي : ماستر 

حصة التربية البدنية و الرياضية؛ استاذ التعليم الثانوي

2016 - 025                                                                                                                  مس 

أوخليف، أمساء.    55

أمساء أوخليف؛ حتت إشراف / لتوجيههم حنو أقسام دراسة  يف الرياضة ألعاب القوى  ) 20 - 10( معايري انتقاء األطفال املوهوبني 

 سم30؛ . ص145. - خمتار بوفرة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

االنتقاء؛ التوجيه؛ ألعاب القوى

2015 - 196                                                                                                                  مس 

أودينة، أسيا.    56

عائشة؛ ، أسيا أودينة، بن امساعيل/ استخدام االستاذ ألسلوب  العقاب وانعكاسه على تعلم القيم اإلجتماعية لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص163. - حتت إشراف سيد علي مسسوم

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

القيم اإلجتماعية؛ طرق التدريس

2015 - 137                                                                                                                  مس 

أودينة، نسيم.    57

زقاد ، نسيم أودينة، قرمي خلضر/ مهارات اإلتصال الستاذ التربية البدنية والرياضة وعالقتها بالتعلم احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30 ؛ 142. - فاتح؛ حتت إشراف حممد بونوار

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

مهارات االتصال؛ علم احلركة

2016 - 097                                                                                                                  مس 

أورادي، فيصل.    58

��



فيصل أورادي، رحيي أمحد؛ حتت إشراف / املمارسة الرياضية مبؤسسات التعليم الثانوي ودورها يف توجيه التالميذ ملمارسة الرياضية 

. سم30؛ . ص102. - سفيان نافع

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التعليم الثانوي؛ الرياضة املدرسية

2017 - 060                                                                                                                  مس 

اورياش، نسرين.    59

كفاءة استاذ التربية البدنية و الرياضية يف االلتزام بالتقيد بعمليات التقومي و اثرها على حتصيل العالمة لتالميذ الطور املتوسط ظل قرار 

. عباد اهلام؛ حتت إشراف يوسف بن حديد، نسرين اورياش، كفيف مرمي/ الغاء امتحان التربية البدنية و الرياضية لشهادة التعليم املتوسط 

. سم30جداول ؛ . :  و110- 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ الكفاءة

2019 - 001                                                                                                                  مس 

أوزروحن، مسري.    60

دراسة ميول و اجتاهات إقبال تالميذ املرحلة الثانوية حنو النشاط الرياضي اجلماعي على حساب النشاط الرياضي الفردي يف حصة التربية 

. سم30؛ . ص113. - مسري أوزروحن، ناصل علي؛ حتت إشراف صربينة بوسدر/ البدنية والرياضة 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

الرياضات اجلماعية

2015-  115                                                                                                                  مس 

أوشن، عمريو ش.    61

عمريو ش أوشن، / تأثري التدريب البليومتري على مستوى القوة املميزة بالسرعة و بعض املهارات االساسية يف كرة اليد صنف اواسط 

. سم30؛ . ص107. - عز الدين؛ حتت إشراف سليم حداب، الوي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

��



التدريب البلومتري؛ كرة اليد

2015 - 076                                                                                                                  مس 

أوعابد، أرزقي.    62

، أرزقي أوعابد، تازروت مناد/ سنة  ) 15 - 12( انعكاسات حصة التربية البدنية والرياضة على احلالة النفسية لتالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص128. - وير خالد؛ حتت إشراف حممد ابوشوكان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم نفس الرياضة؛ املراهقة

2017 - 023                                                                                                                  مس 

أوعثماين، وحيد.    63

وحيد أوعثماين؛ / لدى ناشئي كرة الطائرة ) اإلرسال؛ اإلستقبال ( دور الوسائل السمعية البصرية يف التدريب على تعلم املهارات احلركية 

. سم30؛ . ص147. - حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

الزسائل التعليمية؛ الوسائط السمعية البصرية

2012 - 025                                                                                                                  مس 

اوكيل، عبد الفتاح.    64

علواش ياسني؛ حتت ، عبد الفتاح اوكيل، عبد الالوي طارق/ دور االلعاب الشبه الرياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدى االطفال 

. سم30 سم ؛ 90. - إشراف حممد امني حسيين

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

علم احلركة؛ تدريب رياضي

2019 - 170                                                                                                                  مس 

أولباين، سعاد.    65

��



. سم30؛ . ص171. - سعاد أولباين؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ إستراجتية التسويق الرياضي ودوره يف متويل األندية الرياضية 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التسويق الرياضي

2014 - 052                                                                                                                  مس 

أومالول، رزيقة.    66

رزيقة أومالول؛ / أمهية اقتراح برنامج تعليمي يف تعلم املهارات األساسية لوحدة تعليمية يف نشاط كرة السلة لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص157. - حتت إشراف مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ كرة السلة

2015 - 042                                                                                                                  مس 

أيت اجلودي، سعيد رفيق.    67

/ أساليب التدريس ألساتذة التربية البدنية والرياضة وعالقتها بالدافعية حنو ممارسة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص98. - مطام عبد الوهاب؛ حتت إشراف فتحي بلغول، سعيد رفيق أيت اجلودي، بن أمحد زكرياء

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

طرق التدريس؛ الدافعية

2017 - 123                                                                                                                  مس 

أيت الطاهر، يونس.    68

. ص122. - يونس أيت الطاهر؛ حتت إشراف علي شريفي/ القوة العضلية للذراعني و عالقتها بزمن األداء يف سباحة الزحف على البطن 

. سم30؛ 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

القوة العضلية؛ السباحة

2012 - 110                                                                                                                  مس 

�	



أيت بعزيز، حنفي.    69

لعزازي ، حنفي أيت بعزيز، بوطي حسني/ أنشطة النشاط البدين الرياضي التربوي على االندماج يف اجلماعة لدى تالميذ الطور الثانوي 

 سم30؛ . ص110. - رابح؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2017 - 036                                                                                                                  مس 

أيت بن علي، حفيظ.    70

حفيظ أيت بن علي؛ حتت / دور حصة التربية البدنية و الرياضة يف التخفيف من السلوك العدواين لدى بعض التالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص104. - إشراف يوسف بن صاييب

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

السلوك العدواين

2012 - 034                                                                                                                  مس 

ايت سامل، عمر.    71

قوزميةعبد ، عمر ايت سامل، عليوي كرمي / u17تاثري صفة السرعة اخلاصة على حتسني مهارة املراوغة لدى العيب كرة القدم صنف 

. سم30؛ . ص81. - الكرمي؛ حتت إشراف فريدة مقراين

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي

2019 - 146                                                                                                                  مس 

ايت عبد املالك، المية.    72

المية ايت عبد املالك؛ حتت / تقييم مستوى مشاركة التالميذ يف األلعاب الشبه رياضية املقترحة أثناء حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30ص ؛ 165. - إشراف كرمي لعبان

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي املدرسي : ماستر 

�




االلعاب الشبه رياضية

2014 - 064                                                                                                                  مس 

أيت عيدة، نصرية.    73

. / لالعيب الكرة الطائرة صنف أكابر) الصد السحق ( أثر القوة و السرعة يف حتسني األداء التقين الوضعيات الدفاعية و اهلجومية ملهاريت 

. سم30؛ . ص123. - نصرية أيت عيدة؛ حتت إشراف كرمي لعبان

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي خنبوي : ماستر 

الكرة الطائرة؛ الصفات البدنية

2012 - 113                                                                                                                  مس 

أيت وعراب، علي.    74

علي أيت وعراب؛ حتت إشراف مجال / دور النشاط البدين الرياضي املدرسي يف التقليل من ظاهرة العنف لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص132. - مرازقة

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

السلوك العدواين

2013 - 031                                                                                                                  مس 

إيعيش، عبد اجلواد.    75

. - عبد اجلواد إيعيش؛ حتت إشراف رابح عبورة/ دور التربية البدنية و الرياضة يف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ البكالوريا 

. سم30؛ . ص125

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

البكالوريا؛ التحصيل الدراسي

2017 - 048                                                                                                                  مس 

ايقي، مسري.    76

��



؛ . ص116. - مسري ايقي، بومحار يسني؛ حتت إشراف يوسف بن حديد/ تأثري املمارسة الرياضية خارج املدرسة على النجاح املدرسي 

. سم30

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املارسة الرياضية؛ التحصيل املدرسي

2017 - 150                                                                                                                  مس 

ايكاويل، حممد ابراهيم.    77

حيياوي يوسف؛ حتت إشراف سليم ، حممد ابراهيم ايكاويل، دابه زكرياء/ الدالالت التعليمية التربوية لأللعاب الشعبية و التقليدية 

. سم30؛ .  ص210. - حداب

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الدالالت التعليمية؛ لأللعاب الشعبية

2016 - 073                                                                                                                  مس 

اميان، طلحي.    78

اثر استخدام الوسائط التكنولوجية يف حتسني تقنية القذف من االرتقاء خالل حصة التربية البدنية و الرياضية و مالقتها بدقة التصويب يف 

 سم30؛ . ص158. - طلحي اميان، امينة معيوف؛ حتت إشراف رياض املان/ كرة اليد 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ االرتقاء؛ القذف

2019 - 107                                                                                                                  مس 

با حممد، اللة.    79

. - اللة با حممد، ديهكال عبد اهللا؛ حتت إشراف عمار طييب/ عالقة االداء الوظيفي بضغوط العمل لدى العاملني يف املنشات الرياضية 

. سم30؛ . ص113

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي؛ ظغوط العمل

��



2019 - 056                                                                                                                  مس 

بابة، حنان.    80

حنان بابة، بلقامسي / عالقة أستاذ التربية البدنية والرياضة بالتلميذ األصم لتحقيق اهداف احلصة  جانب املعريف احلسي احلركي االجتماعي 

. سم30؛ . ص139. - فرشيشي رياض؛ حتت إشراف أمحد محزة غضبان، مفيدة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التربية  احلسية حركية

2017 - 166                                                                                                                  مس 

بابة، عبد الفتاح.    81

غريب امحد ، عبد الفتاح بابة، ديدي ياسني/ اثر التحضري النفسي على املعوقني حركيا ممارسته لعبة كرة السلة على الكراسي املتحركة 

. سم30؛ . ص125. - شريف الدين؛ حتت إشراف رابح عبورة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 122                                                                                                                  مس 

بابو، غفران.    82

غفران بابو؛ حتت إشراف / االنتقاء الرياضي للموهوبني بني اخلربة امليدانية و احملددات العلمية ملنتقني نوادي رابطة اجلزائر كرة السلة 

.سم30؛ . ص100. - امحد بوجعطاط

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ االنتقاء الرياضي

2019 - 054                                                                                                                  مس 

بابوري، ارزقي.    83

ارزقي بابوري، كاسل / أمهية التدريب البليومتري يف تنمية صفة القوة االنفجارية لتحسني األداء اهلجومي عند العيب كرة الطائرة 

. سم30؛ . ص161. - سيفاكس؛ حتت إشراف فتحي يوسفي

��



2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التدريب البليومتري ، الكرة الطائرة

2015  - 082                                                                                                                مس 

بارة، نصر الدين.    84

نصر الدين بارة، حمجوب عادل؛ حتت إشراف نذير / دور املنافسة يف حصة التربية البدنية والرياضة يف إكتشاف املواهب الرياضية 

. سم30؛ . ص169. - قندوزن

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي  املدرسي : ماستر 

املواهب

2016 - 139                                                                                                                  مس 

باشوش، حممد.    85

- حتليلية - دراسة وصفية : دور النمط القيادي الستاذ التربية البدنية و الرياضية يف حتسني االداء املهاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

جداول . :  و160. - كورد نور الشريف؛ حتت إشراف صربينة بوسدر، حممد باشوش، قرشوش بوعالم/ ببعض ثانويات والية البويرة 

. سم30؛ 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ االداء الرياضي؛ القيادة

2019 - 041                                                                                                                  مس 

باعة، زكية.    86

زكية باعة، بن سعيدان عبد الرحيم؛ حتت إشراف نصر / التسيري اإلداري و تأثريه على األداء الوظيفي  لدى موظيفي اهليئات الرياضية 

. سم30؛ .  ص119. - الدين قصري

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشات الرياضية : املاستر 

اإلدارة الرياضية؛ االداء الوظيفي

2016  - 047                                                                                                                مس 

��



بالبشري، مشس الدين.    87

مشس الدين بالبشري، / سنة  ) 12 - 9( دراسة خصائص الصفات البدنية و االنتروبومترية يف عملية انتقاء ناشئي كرة اليد الفئة العمرية 

. سم30؛ . ص149. - سعودي سيد علي؛ حتت إشراف كمال بن مصباح

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

الصفات البدنية؛ االنتقاء؛ كرة اليد

2015 - 041                                                                                                                  مس 

باخلري، ابراهيم.    88

. - ابراهيم باخلري، قومين امحد؛ حتت إشراف رابح عبورة/ مسامهة التكوين يف تطوير الكفاءة التدريسية ألستاذ التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص131

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املددرسي : ماستر 

الكفاءة؛ استاذ التربية البدنية و الرياضية

2015 - 077                                                                                                                  مس 

بالضياف، اهلادي.    89

بن طيب ، اهلادي بالضياف، برد حممد لونيس/ دراسة االبعاد النفسية حنو مفهوم التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص138. - ميسوم؛ حتت إشراف اميان مزغيش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 070                                                                                                                  مس 

بانوح، مراد.    90

. سم30؛ . ص185. - مراد بانوح؛ حتت إشراف أحسن قامسي/ صفيت القوة و السرعة وعالقتها باالرتقاء العيب كرة القدم 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

��



القوة؛ كرة القدم

2016 - 116                                                                                                                  مس 

بتقة، محزة.    91

. - عزييب بالل؛ حتت إشراف زهية نوال، محزة بتقة، سويسي امني/ واقع تدريس حصة التربية البدنية والرياضة يف الطور اإلبتدائي 

. سم30؛ . ص128

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

طرق التدريس

2017 - 163                                                                                                                  مس 

بتني، ثنينة.    92

دراسة وصفية : السلوك البيداغوجي للمريب و مسامهتها يف التعلم احلركي للتالميذ اثناء احلصص التعليمية ملادة التربية البدنية و الرياضية 

. سم30جداول ؛ . :  و168. - ثنينة بتني؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ حتليلية لبعض ثانويات اجلزائر وسط 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ التعلم احلركي

2019 - 021                                                                                                                  مس 

جباوي، داود.    93

. - داود جباوي، غازيل عماد؛ حتت إشراف رابح عبورة/ املدركات اخلاطئة لدى اساتذة التعليم الثانوي حول حصة التربية والرياضة 

 سم30؛ . ص83

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 061                                                                                                                  مس 

حبريي، سفيلن.    94

، سفيلن حبريي، جياليل سليم/ اثر استخدام بعض امناط التعزيز على دافعية التالميذ جتاه ممارسة التربية البدنية والرياضة يف الطور الثانوي 

��



. سم30؛ . ص115. - مالكي حممد؛ حتت إشراف زهية نوال

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الدافعية

2019 - 073                                                                                                                  مس 

خبتة، حلوز.    95

و االجناز ) مؤشر التعب - احلد االقصى الستهالك االكسجني ( دراسة اثر برنامج تدرييب مقترح على بعض املتغريات الفسيولوجية 

مرمي؛ حتت ، حلوز خبتة، سواعدي/  سنة 19 متر القل من 1500دراسة ميدانية اجريت على عدائي :  متر 1500الرقمي لعدائي 

. سم30جداول ؛ . :  ص95. - إشراف عبد الرمحان سايح

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

التدريب الرياضي

2019 - 084                                                                                                                  مس 

خبيت، سعيد.    96

عزيز؛ ، سعيد خبيت، حممد امزيان/ لدى العيب كرة القدم ) االرتقاء و السرعة ( تاثري التدريب البيومتري على حتسني القوة االنفجارية 

. سم30؛ . ص117. - حتت إشراف توفيق ايت عمار

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ كرة القدم

2017 - 147                                                                                                                  مس 

خبيت، عبد املالك.    97

عليلوش ، عبد املالك خبيت، وقنوين فريال/ دراسة أشكال التفاعالت البيداغوجية لتالميذ الطور الثانوي أثناء حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ .  ص211. - أحممد؛ حتت إشراف كرمي لعبان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : الناط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التفاعالت البداغوجية؛ الطور الثانوي

��



2017 - 171                                                                                                                  مس 

خبيت، عبد الناصر.    98

 18 - 15( أثر الوحدات التدريبية يف تنمية صفة املداومة اهلوائية لتحسني االداء اهلجومي لدى كرة الطائرة صنف أشبال الفئة ذكور 

. سم30؛ . ص85. - عبد الناصر خبيت؛ حتت إشراف سليم حداب) / سنة 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التدريب؛ كرة الطائرة

2014 - 019                                                                                                                  مس 

بدار، بالل.    99

بالل بدار، حبحاب خلضر؛ حتت / تاثري برناجمني التدريب على التضخم العضلي للعضلة رباعية الرؤوس لدى رياضي كمال األجسام 

. سم30؛ .  ص98. - إشراف سليم حداب

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب؛ كمال األجسام

2015 - 073                                                                                                                  مس 

بداي، عبد الغين مالك.   100

 30؛ .  ص91. - عبد الغين مالك بداي؛ حتت إشراف أمحد قوراية/ دور األلعاب الشبه رياضية يف حتقيق التوافق النفسي اإلجتماعي 

.سم

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي الرياضي املدرسي : ماستر 

األلعاب الشبه رياضية؛ التوافق النفسي االجتماعي

2016 - 145                                                                                                                  مس 

بدري، عبد اهللا.   101

. - عبد اهللا بدري؛ حتت إشراف مولود هواورة/ دراسة مقارنة ملستوى اللياقة البدنية بني وسط و اية املوسم لدى فريق كرة السلة 

. سم30؛ . ص179

��



2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

اللياقة البدنية؛ كرة السلة

2012 - 096                                                                                                                  مس 

برابح، محزة.   102

محزة برابح؛ حتت إشراف رضوان / أثر الضغوط املهنية على األداء الوظيفي للمورد البشري على مستوى مديرية الشباب والرياضة 

. سم30؛ . ص123. - بوخراز

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملمنشأت والرياضة : ماستر 

الضغوط املهنية؛ األداء الوظيفي

2015 - 035                                                                                                                  مس 

براج، مجال.   103

مجال براج؛ حتت /  سنة 15 - 14لدى العيب كرة القدم ) السرعة و املرونة ( اقتراح برنامج تدرييب لتطور بعض الصفات البدنية 

. سم30؛ . ص101. - إشراف سفيان نافع

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ الصفات البدنية

2013 - 035                                                                                                                  مس 

برادعي، عمر.   104

عمر برادعي، بوهاليل / سنوات  ) 10 - 6( وجود أستاذ التربية البدنية والرياضة يف املدارس االبتدائية وأثره يف تكوين شخصية الطفل 

سم30؛ . ص112. - بومدين؛ حتت إشراف عبد السالم مقبل الرميي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الطفولة؛ الشخصية

2017 - 027                                                                                                                  مس 

�	



براش، غالس.   105

. -غالس براش، بوعيشاوي عادل؛ حتت إشراف صبرية ماهور باشا/ مستوى الطاقة النفسية وعالقتها بالعوامل املشروطة لالجناز الرياضي 

 سم30؛ . ص089 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تروي : ماستر 

دافعية االجناز؛ علم النفس الرياضي

2017 - 056                                                                                                                  مس 

براهيمي، أمحد.   106

أمحد براهيمي، زوبريي أمني؛ حتت إشراف / أشكال حتفيز املريب للتالميذ أثناء وضع ملشكلة يف حصة تعليمية ملادة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص115. - كرمي لعبان

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التحفيز

2016 - 164                                                                                                                  مس 

براهيمي، توفيق.   107

؛ . ص88. - توفيق براهيمي، زهواين أعمر؛ حتت إشراف مصطفى بوترية/ أمهية مهارات اإلتصال لدى أستاذ التربية البدنية والرياضة 

.سم30

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

مهارات االتصال

2017 - 142                                                                                                                  مس 

برايك، خدجية.   108

. سم30؛ . ص104. - خدجية برايك، سامل سومية؛ حتت إشراف حممد ثابت/ اجتاهات طلبة التربية البدنية والرياضة حنو مهنة التدريس 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

�




نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 187                                                                                                                  مس 

بربريس، شريف.   109

. - شريف بربريس؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة/ إستراتيجية التسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية اجلزائرية يف ضوء التحوالت 

. سم30؛ . ص257

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشات الرياضية : ماستر 

التسويق الرياضي

2013 - 074                                                                                                                  مس 

برداش، فيق.   110

فيق برداش، زيدان حكيم؛ / دور النشاط البدين الرياضي التربوي يف عملية بناء و تنمية العالقات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص222. - حتت إشراف راضية بن يوسف

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

العالقات االجتماعية

2015 - 021                                                                                                                  مس 

بردمان، مسية.   111

مسية بردمان؛ حتت إشراف فريدة / لوالية اجلزائر " رياضة و دراسة "الكفاءة العلمية و املهنية و أثرها على فعالية إدارة مشروع أقسام 

. سم30؛ . ص185. - مقراين

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

استاذ التربية البدنية و الرياضية

2015 - 190                                                                                                                  مس 

برش، شفيعة.   112

احملددات املتبعة من طرف اساتذة التربية البدنية والرياضة يف توجيه و انتقاء املواهب الشابة على الفرق الرياضية املدرسية بالطور املتوسط 

��



. سم30؛ .  ص159. - شفيعة برش؛ حتت إشراف رشيد بلونيس) /  سنة 14 - 11( م 60سباق السرعة 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

التوجيه؛ االنتقاء؛ الرياضة املدرسية

2015 - 114                                                                                                                  مس 

بركات، عبد العزيز.   113

. - عبد العزيز بركات؛ حتت إشراف خالد حدادي/ العالقة االتصالية بني األستاذ و التلميذ يف التوجيه للمشاركة يف الرياضة املدرسية 

. سم30؛ . ص123

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاظ البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االتصال؛ الرياضة املدرسية

2014 - 033                                                                                                                  مس 

بركاين، سيد علي.   114

سيد علي بركاين، لوناس حممد؛ / عالقة العصبية و االنفتاح على اخلربة و يقضة الضمري بقلق املستقبل لدى الطلبة املقبلني على التخرج 

 سم30؛ . ص92. - حتت إشراف محيدة قاصدي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ علم النفس الرياضة

2019 - 173                                                                                                                  مس 

بركاوي، حلسن.   115

عضمن ، حلسن بركاوي، حادقي عمار/ امهية إدراج األلعاب الشعبية التقليدية يف حصة التربية البدنية والرياضة لدى الطور اإلبتدائي 

. سم30؛ . ص155. - حلبيب؛ حتت إشراف سليم حداب

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االلعاب الشعبية

2017 - 113                                                                                                                  مس 

��



بركة، بالل.   116

بالل بركة، /  سنوات 8 - 7فاعلية برنامج مقترح األلعاب الصغري يف تنمية بعض املهارات احلركية األساسية لتالميذ الطور األول 

. سم30؛ .  ص143. - منادي أنيس؛ حتت إشراف مجال مرازقة، عيشون عادل

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

االلعاب الصغرية؛ علم احلركة

2016 - 011                                                                                                                  مس 

برميكي، عبد السالم.   117

عبد السالم برميكي، مهاوي موسى؛ حتت إشراف علي / واقع التوصيف الوظيفي لدى األفراد العاملني يف إ دارة املنشأت الرياضية 

. سم30؛ . ص122. - شريفي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التوصيف الوظيفي؛ املنشأت الرياضية

2015 - 051                                                                                                                  مس 

بري، امحد.   118

شريد امنة؛ حتت إشراف رشيد ، امحد بري، مسري العرمت/ عالقة الكتلة العضلية باالصابات الرياضية عند مصارعي الرياضات القتالية 

. سم30؛ . ص126. - ايت عمار

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

الرياضات القتالية؛ االصابات

2019 - 183                                                                                                                  مس 

بريغن، اسالم.   119

. - اسالم بريغن، بلقاضي سليم؛ حتت إشراف عبد املالك بسكري/ تاثري صفيت و املرونة يف مهارة املراوغة عند العيب كرة القدم ناشئني 

. سم30؛ . ص118

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

��



تدريب رياضي؛ الصفات البدنية؛ املرونة

2019 - 164                                                                                                                  مس 

بريهمات، بالل.   120

، بالل بريهمات، سالم/ التدخالت البيداغوجية التحفيزية للمريب و تأثريها على زيادة األداء احلركي أثناء حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص158. - يوسف؛ حتت إشراف كرمي لعبان

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدسي : ماستر 

البداغوجيا؛ علم احلركة

2016 - 062                                                                                                                  مس 

بزطوط، محيد.   121

 سم30؛ . ص138. - محيد بزطوط؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني/ الرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الرضا الوضيفي

2014 - 078                                                                                                                  مس 

بشريي، زيد.   122

عزوز ، زيد بشريي، محداين سفيان/ دور النشاط البدين الرياضي التربوي يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي لدور تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص128. - سيدي علي؛ حتت إشراف نادية لعاليل

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

التوافق النفسي االجتماعي

2015 - 015                                                                                                                  مس 

بطحي، ربيعة.   123

ربيعة بطحي، طواهر نوفل؛ حتت إشراف / أمهية بطارية االختبار لتقومي بعض القدرات البدنية اثناء انتقاء رياضي ألعاب القوى باجلزائر 

��



. سم30؛ . ص117. - عبد الرمحان شلغوم

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

االختبارات ألعاب القوى

2016 - 152                                                                                                                  مس 

بطيش، علي.   124

دراسة ميدانية لتالميذ فريق ثانوية االخوة : اثر برنامج تدرييب مقترح للتصور الذهين يف حتسني بعض املهارات االساسية يف كرة القدم 

. سم30جداول ؛ . :  و110. - علي بطيش، داودي عبد النور؛ حتت إشراف عمار طييب/ عيكوس لكرة القدم اوالد تبان سطيف 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ التصور الذهين

2019 - 029                                                                                                                  مس 

بعيو، ماحلة.   125

ماحلة بعيو، / مسامهة السلوكات البيداغوجية لألساتذة و التالميذ يف إحداث التفاعل البيداغوجي اثناء حصة التربية البدنية و الرياضة 

 سم30. - مجيلة؛ حتت إشراف كرمي لعبان، خدير

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

السلوك البداغوجي

2015 - 198                                                                                                                  مس 

بقار، منرية.   126

. - منرية بقار؛ حتت إشراف كمال بوعجناق/ التكوين الرياضي القاعدي و عالقته نتائج االداء املهاري عند سباحي الفئات الصغرى 

. سم30؛ .  ص109

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

التكوين الرياضي؛ االداء الرياضي؛ السباحة

2012 - 088                                                                                                                  مس 

��



بكاي، نسرين.   127

 12 - 06املمارسة الرياضة يف الطور االبتدائي و دورها يف تطوير الصفات البدنية بني املمارسني و غري املمارسني لدى تالميذ املرحلة 

. سم30؛ .  ص145. - خرباش ملياء؛ حتت إشراف رضوان بوخراز، نسرين بكاي، بوملخ رمزي/ سنة 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

الصفات البدنية

2016 - 089                                                                                                                  مس 

بكوش، مهدي.   128

) دراسة وصفية لبعض ثانويات اجلزائر غرب ( دور التربية البدنية و الرياضية يف التخفيف من حدة القلق النفسي لدى تالميذ البكالوريا  

. سم30جداول ؛ . :  و105. - قناوي حممد؛ حتت إشراف كمال برجة، مهدي بكوش، لفوكة  خمتار/ 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 003                                                                                                                  مس 

بكري، وسلم.   129

، وسلم بكري، ملاين/ حتديد بعض العوامل املتداخلة يف القرارات التحكيمية و املؤثرة يف توليد ظاهرة العنف يف منافسات كرة اليد املدرسية 

. سم30؛ . ص140. - مساط كرتة؛ حتت إشراف يوسف بن حديد

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التحكيم؛ السلوك العدواين؛ كرة اليد

2016 - 107                                                                                                                  مس 

بلجربي، عامر.   130

عامر بلجربي،  ) / 17 - 14(فاعلية تطبيق التصوير العقلي يف تطوير مستوى األداء املهاري لدى العيب كرة اليد فئة املرحلة العمرية 

. سم30؛ . ص92. - ايت عباس أمحد؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

��



التصور العقلي؛ كرة اليد

2016 - 106                                                                                                                  مس 

بلحاج، يوسف.   131

يوسف بلحاج، سويعد حممد عبد احلي؛ حتت إشراف / دور التدريب الرياضي يف الوقاية من اإلصابات الرياضية لدى العيب كرة القدم 

. سم30 ؛ 168. - حكيم حرييت

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ االصابات الرياضية؛ كرة القدم

2016 - 023                                                                                                                  مس 

بلحوت، عبد الرزاق.   132

. عبد الرزاق بلحوت، دايد أمينة؛ حتت إشراف صبرية ماهور باشا/ تأثري كفاءة االستاذ املتربص على سري حصة التربية البدنية و الرياضية 

. سم30؛ .  ص 106- 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي  تربوي : ماستر 

استاذ تربية بدنية و رياضية

2016 - 135                                                                                                                  مس 

بلحوت، موسى.   133

موسى بلحوت، حاج / مسامهة ممارسة النشاط البدين الرياضي يف حتسني بعض مظاهر احلالة النفسية لدى التالميذ املصابني بداء السكري 

. سم30؛ . ص146. - كولة عبد النور؛ حتت إشراف توهامي ابوزكرياء

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

السكري؛ الصحة النفسية

2017 - 022                                                                                                                  مس 

بلخالفة، موسى.   134

��



األلعاب الشبه الرياضية املقترحة يف املرحلة التحضريية اخلاصة وعالقتها باملعنويات النفسية لتنفيذ املرحلة الرئيسية للحصة لدى تالميذ 

. سم30؛ .  ص103. - موهب عبد الكرمي؛ حتت إشراف فريدة مقراين، موسى بلخالفة، مزيزة موسى/ الطور الثالث 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : املاستر 

األلعاب شبه رياضية؛ علم النفس الرياضة

2016 - 060                                                                                                                  مس 

بلخوص، محزة.   135

محزة بلخوص، بوغدو / االسلوب التدريسي لالستاذ و أثره على دافعية التالميذ اثناء حصة التربية البدنية والرياضة يف املرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص142. - سيد علي؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

األسلوب التدريسي؛ الدافعية

2016 - 042                                                                                                                  مس 

بلعراقب، مسري.   136

مسري بلعراقب، فاتح / الكفاءات التدريسية ملدرس التربية البدنية والرياضية و عالقاا يف تقومي السلوك التربوي لدى التالميذ الثالثة ثانوي 

. سم30؛ . ص159. - عبد احلق؛ حتت إشراف نذير قندوزن

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الكفاءات التدريسية؛ السلوك التربوي

2015 - 106                                                                                                                  مس 

بلعرييب، فازية.   137

فازية بلعرييب؛ حتت إشراف نذير / املعوقات اليت يواجهها العنصر النسوي عند توليه املناصب القيادية على مستوى اإلدارة الرياضة 

. سم30؛ . ص163. - قندوزن

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

املرأة؛ االدارة

��



2015 - 115                                                                                                                  مس 

بلعليا، اكرام.   138

اكرام بلعليا؛ حتت إشراف ) / الطور الثانوي (الكفاءات الوظيفية ألستاذ التربية البدنية والرياضة و دورهايف حتقيق األهداف البيداغوجية 

. سم30؛ .  ص149. - سيد علي مسسوم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي : ماستر 

البيداغوجيا؛ الكفاءات الوظيفية

2017 - 131                                                                                                                  مس 

بلعمريي، أغيالس.   139

. - أغيالس بلعمريي؛ حتت إشراف نبيل كرفس/ دور حصة التربية البدنية الرياضية يف التخفيف من حدة قلق تالميذ السنة الثالثة ثانوي 

. سم30؛ . ص128

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

القلق

2013 - 001                                                                                                                  مس 

بلعيايل، سفيان.   140

سفيان / اقتراح برنامج تدرييب بطريقة التدريب البليومتري و أثر ه على القوة املميزة بالسرعة و بعض املهارات األساسية يف كرة القدم 

. سم30؛ .  ص222. - قاسي يوسف؛ حتت إشراف سليم حداب، بلعيايل، بولقناطر إسحاق

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي التربوي : ماستر 

التدريب البليوميتري؛ كرة القدم

2015 - 102                                                                                                                  مس 

بلعيد، نذير.   141

نذير بلعيد؛ حتت إشراف نذير / واقع ختطيط الربامج التدريبية عند املدربني يف فرق كرة الطائرة و انعكاسها على مستوى التحضري البدين 

. سم30؛ .  ص126. - قندوزن

�	



2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة الطائرة؛ التحظري البدين؛ الربامج التدريبية

2012 - 023                                                                                                                  مس 

بلغياط، كرمي.   142

أثر ممارسة التربية البدنية والرياضة وفق املقاربة بالكفاءات على حتسني صفة القوة بالسرعة لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي القسم 

. سم30؛ . ص145. - عبد الرشيد؛ حتت إشراف فائزة قومريي، خيناش، هشام، كرمي بلغياط، غميط/ النهائي 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات؛ القوة؛ السرعة؛ طرق التدريس

2016 - 026                                                                                                                  مس 

بلقاسم، انية.   143

. - انية بلقاسم؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني/ أثر التوازن الثابت و الديناميكي على مهاريت التصويب و التنطيط يف كرة اليد 

. سم30؛ . ص127

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

الصفات احلركية؛ كرة اليد

2015 - 208                                                                                                                  مس 

بلقاسم، زينب.   144

دراسة مستوى اكتساب األبعاد املعرفية لطلبة السنة الثانية ماستر املتخصصني يف تسيري املوارد البشرية و املنشأت الرياضية يف املعهد 

. سم30؛ . ص108. - ذهبية؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني، زينب بلقاسم، بن رجدان. / التربية البدنية والرياضة 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

االبعاد املعرفية؛ املنشأت الرياضية

2015 - 161                                                                                                                  مس 

�




بلقاسم، وردية.   145

. - وردية بلقاسم؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ أثر توجيهات املريب يف استشارة السلوك البيداغوجي أثناء حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ .  ص106

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي  : 

السلوك البيداغوجي

2012 - 022                                                                                                                  مس 

بلقايد، حممد لطفي.   146

جموطي بالل؛ ، حممد لطفي بلقايد، قايدي عزيز/ دور االلعاب الشبه رياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30جداول ؛ . :  ص130. - حتت إشراف سفيان نافع

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ االلعاب شبه رياضية

2019 - 009                                                                                                                  مس 

بلكيف، هشام.   147

اثر برنامج التدريب باستخدام الشبكة التدريبية و بطريقة التدريب الفتري على تطوير بعض الصفات البدنية و املهارية لدى ناشئ كرة 

. سم30؛ .  ص129. - هشام بلكيف؛ حتت إشراف العموري حديوش/ القدم 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي

2019 - 124                                                                                                                  مس 

بلمرابط، حمفوظ.   148

حممد وليد؛ ، حمفوظ بلمرابط، بن ثابت/ اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية الطور األول و الثاين حنو تعلم مادة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص124. - حتت إشراف السعيد بوزواد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

��



التعليم االبتدائي

2017 - 167                                                                                                                  مس 

بلمرزوق، عبد الستار.   149

. - عبد الستار بلمرزوق؛ حتت إشراف نبيل كرفس/ االجتاهات النفسية حنو مفهوم التربية البدنية و الرياضة لدى تالميذ االوىل ثانوي 

. سم30؛ .  ص152

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم النفس الرياضة

2014 - 031                                                                                                                  مس 

بلميلود، عبادية.   150

عبادية بلميلود؛ حتت / سنة قبل بلوغهم املستوى العايل  ) 14 - 12(التخصص املبكر يف ألعاب القوى و تأثريه على ضياع الناشئني من 

. سم30؛ . ص211. - إشراف عبد الرمحان شلغوم

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

ألعاب القوي

2012 - 020                                                                                                                  مس 

بلهادف، حممد ملني.   151

قبايلي ليندة؛ حتت ، حممد ملني بلهادف، عليلي بالل/ دور حصة التربية البدنية و الرياضة يف تنمية اجلماعة لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص162. - إشراف مجال مرازقة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

علم النفس االجتماعي

2017 - 066                                                                                                                  مس 

بلول، هشام.   152

��



هشام بلول، فرحات اسامة؛ حتت إشراف العموري / الضغوط املهنية لدى مدرسي التربية البدنية و الرياضة و اساليب مواجهتها 

. سم30؛ . ص119. - حديوش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الضغوط املهنية

2019 - 126                                                                                                                  مس 

بن أكلي، عبد احلكيم.   153

وليد مسوس؛ حتت إشراف نذير ، عبد احلكيم بن أكلي، بشمار عبد الوهاب/ أثر اإلحتراق النفسي على أساتذة التربية البدنية و الرياضية 

. سم30؛ . ص142. - قندوزن

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم النفس الرياضي

2016 - 118                                                                                                                  مس 

بن الذيب، عبد اللطيف.   154

عبد ) /  سنة 18 - 15( االتصال التربوي يف حصة التربية البدنية و الرياضية و عالقتها بالتعلم احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30جداول ؛ . :  و130. - دوخي حممد؛ حتت إشراف لعموري حديوش، اللطيف بن الذيب، سعد رابح

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 043                                                                                                                  مس 

بن السيين، زكرياء.   155

زكرياء بن السيين، غازي موسى؛ / كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضة ودورها يف حتقيق االتزان االنفعايل لدى تالميذ الطور الثانوي 

سم30؛ . ص122. - حتت إشراف الطاهر بريكي

2017: سيدي عبد اهللا . ر.ب.ت.اجلزائر، م: نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

االتزان االنفعايل

��



2017 - 047                                                                                                                  مس 

بن النية، الياس.   156

حمي الدين؛ حتت ، الياس بن النية، أيوب/ دور حصة التربية البدنية و الريارضية يف احلد من العنف املدرسي بني تالميذ املرحلة املتوسطة 

 سم30؛ . ص91. - إشراف نذير قندوزن

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

السلوك العدواين؛ العنف املدسي

2016 - 061                                                                                                                  مس 

بن ايعيش، عبد اهللا.   157

( صنف أشبال . لدى العيب كرة الطائرة ) السحق . الصد . االرسال ( أثر الوحدات التدريبية املقترحة يف تنمية بعض املهارات االساسية 

. سم30؛ .  ص094. - عبد اهللا بن ايعيش؛ حتت إشراف مجال مرازقة ) / 17 - 15

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

الوحدات التدريبية؛ الكرة الطائرة

2015 - 021                                                                                                                  مس 

بن باطة، صالح الدين.   158

سنة  ) 15 - 12( كفاءات التدريس لدى اساتذة التربية البدنية و الرياضية و دورها يف التكيف االجتماعي لدى تالميذ الطور املتوسط  

.  ص150. - صالح الدين بن باطة، معطار حممد؛ حتت إشراف لعموري حديوش/ دراسة ميدانية مبتوسطات دائرة مروانة والية باتنة : 

. سم30جداول ؛ : 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ التكبف االجتماعي

2019 - 081                                                                                                                  مس 

بن حبان، عبد احلكيم.   159

 100. - عبد احلكيم بن حبان؛ حتت إشراف طارق ساكر/ التخطيط اإلستراتيجي يف املنشآت الرياضية و تأثريه على املردود الرياضي 

��



. سم30؛ . ص

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

التخطيط اإلستراتيجي

2012 - 001                                                                                                                  مس 

بن بلقسم، موسى.   160

بن رابية مشس ، موسى بن بلقسم، ميهوب عبد الرمحان/ دور التربية البدنية والرياضة يف التقليل من القلق لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص106. - الدين؛ حتت إشراف سفري احلاج

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ القلق

2019 - 053                                                                                                                  مس 

بن بوعبد اهللا، مصطفى.   161

مصطفى بن بوعبد اهللا؛ حتت إشراف / للناشئني ) الفين البدين ( مدى أمهية تطبيق الربامج التكوينية يف املدارس الكروية للرفع من املستوى 

. سم30؛ . ص163. - سفيان نافع

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

الربامج التكوينية

2012 - 060                                                                                                                  مس 

بن تامر، حممد أمني.   162

مرتري ، حممد أمني بن تامر، بوفالة أسامة/ مهارات االتصال لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية خالل حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ .  ص72. - عبد النور؛ حتت إشراف خملوف امساعيل

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

مهارات االتصال؛ استاذ التربية البدنية و الرياضية

2106 - 013                                                                                                                  مس 

��



بن تركي، موسى.   163

موسى بن تركي؛ حتت إشراف / مدى مسامهة الطب الرياضي يف عالج االصابات الرياضية لدى العيب كرة القدم اثناء املوسم الرياضي 

. سم30؛ .  ص144. - عمار طييب

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي  : 

الطب الرياضي؛ االصبات؛ كرة القدم

2016  - 059                                                                                                                مس 

بن تركي، موسى.   164

عبد ، موسى بن تركي، بن جودي علي/ شخصية للمدرب الرياضي و تأثريها على مردود العيب الكرة الطائرة اثناء املنافسة صنف أكابر 

. سم30؛ . ص108. - الكرمي إسالم؛ حتت إشراف حممد بوراس

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

املدرب الرياضي؛ الكرة الطائرة

2015 - 065                                                                                                                  مس 

بن جامع، امحد.   165

امحد بن جامع، دكارة يوسف؛ حتت / دور حصة التربية البدنية والرياضة  وعالقتها باجلانب النفسي و االجتماعي يف التحصيل الدراسي 

. سم30؛ . ص127. - إشراف فريدة مقراين

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

التحصيل الدراسي؛ التوافق النفسي االجتماعي

2017 - 145                                                                                                                  مس 

بن جانة، خدجية.   166

استراتيجية التسيري اإلداري للمنشآت الرياضية و مدى تأثريها على مستوى اإلجناز لدى العبات كرة اليد الفريق اجلهوي االول متنراست 

. سم30؛ . ص139. - خدجية بن جانة؛ حتت إشراف عبد الرمحان شلغوم/ 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

��



التسيري اإلداري؛ االجناز

2013 - 028                                                                                                                  مس 

بن جلول، خمتار.   167

قويدري ، خمتار بن جلول، بوسعادي سامي/ دور أساليب التدريس احلديثة يف استغالل املوهوبني لرياضة كرة اليد يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص129. - شعبان؛ حتت إشراف حيىي بوطاليب

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ كرة اليد

2016  - 080                                                                                                                مس 

بن حاجة، حبيبة.   168

حبيبة بن حاجة؛ / اإلتصال البيداغوجي و مدى إنعكاسه على التحصيل الدراسي بني األستاذ و التلميذيف درس التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص193. - حتت إشراف أمحد فالق

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي املدرسي : ماستر 

اإلتصال البيداغوجي

2012 - 015                                                                                                                  مس 

بن حاحة، برمان الدين.   169

برمان الدين بن حاحة؛ حتت / عالقة الكتلة الشحمية ببعض الصفات البدنية لدى طلبة معهد التربية البدنية و الرياضية  بسيدي عبد اهللا 

. سم30؛ .  ص120. - إشراف عبد احلميد بن شرنني

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

البدانة؛ الصفات البدنية

2014 - 066                                                                                                                  مس 

بن حافظ، مشس الدين.   170

��



مشس الدين بن حافظ؛ حتت إشراف نبيل / حصة التربية البدنية والرياضة وأثرها على تنمية القوة اإلجتماعية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص160. - كرفس

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االجتماع الرياضي

2015 - 054                                                                                                                  مس 

بن حامة، نوال.   171

. -نوال بن حامة؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة/ تأثري ممارسة النشاط البدين والرياضي على صورة اجلسم للمرأة وعالقته بتقدير الذات 

 سم30؛ . ص148 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين مدرسي : ماستر 

تقدير الذات؛ صورة جسم االنسان؛ مورفولوجيا

2015 - 168                                                                                                                  مس 

بن حامر، على.   172

مسات شخصية استاذ التربية البدنية و الرياضة و عالقتها بدافعية االجناز لدى التالميذ حنو حصة التربية البدنية و الرياضة يف مرحلة التعليم 

. سم30؛ . ص153. - بن يوسف صديق؛ حتت إشراف اميان عويسي، على بن حامر، بلعيد حممود/ الثانوي 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الشخصية؛ دافعية االجناز

2019 - 143                                                                                                                  مس 

بن حركات، صالح الدين.   173

صالح الدين بن حركات، ) / 18 - 15( دور االلعاب الشبه رياضية فيتنمية اجلانب االجتماعي العاطفي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص138. - سنحاج رابح؛ حتت إشراف عثمان مهادي، برطايل عبد الباقي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ االلعاب شبه رياضية

��



2019 - 132                                                                                                                  مس 

بن حشيش، خالد.   174

. خالد بن حشيش؛ حتت إشراف أمحد قوراية" / صنف أكابر " فعالية التحضري البدين يف تفادي االصابات الرياضية لدى العيب كرة القدم 

 سم30 ص ؛ 94- 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

التحضري البدين؛ كرة القدم؛ االصابات الرياضية

2014 - 087                                                                                                                  مس 

بن حفاف، زكرياء.   175

 سنة لفريق احتاد البليدة 17 - 14دراسة جتريبية على فئة اشبال : مدى تاثري القوة االنفجارية على تنمية صفة االرتقاء يف كرة السلة 

. :  ص100. - مصطفى؛ حتت إشراف عبد املالك بسكري، زكرياء بن حفاف، بن عودة زواوي / 2019 - 2018للموسم الرياضي 

. سم30جداول ، صور ؛ 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

القوة االنفجارية ؛ كرة السلة

التدريب الرياضي

2019 - 078                                                                                                                  مس 

بن محالوي، ركرياء.   176

ركرياء بن محالوي، / دور استاذ التربية البدنية و الرياضة يف الرفع من دافعية التالميذ ملمارسة التربية  البدنية و الرياضة يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص90. - ويت الزرقة هشام؛ حتت إشراف رفيقة شبحي، سرسوب كمال

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الدافعية

2019 - 193                                                                                                                  مس 

بن محوش، فوزية.   177

�	



 109. - فوزية بن محوش، سحوان حممد االمني؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ حمددات أخذ القرار لدى العبات كرة السلة أثناء املنافسة 

 سم30؛ . ص

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة السلة

2015 - 152                                                                                                                  مس 

بن حواء، عبد الكرمي.   178

عبد الكرمي بن حواء، مرخيي أكرم؛ حتت إشراف / دور التربية البدنية والرياضة يف حتقيق التفاعل االجتماعي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

. سم30؛ . ص012. - عبد الكرمي معزيز

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التفاعل االجتماعي

2017 - 065                                                                                                                  مس 

بن خالد، محزة.   179

. - محزة بن خالد؛ حتت إشراف عيسى بن صديق/ االتصال اإلداري ودوره يف رفع مستوى األداء الوظيفي للعاملني يف املنشأت الرياضية 

. سم30؛ . ص216

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إ دارة املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

اإلتصال اإلداري؛ األداء الوظيفي

2014 - 072                                                                                                                  مس 

بن خليف، عبد الغين.   180

عبد الغين بن خليف، يسعد / مهارات التفاعل االجايب لدى استاذ التربية البدنية و الرياضة و دورها يف حتقيق االهداف السلوكية للحصة 

. سم30؛ . ص169. - فايد يعقوب؛ حتت إشراف سيد علي مسسوم، زوينة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ االهداف السلوكية

�




2019 - 189                                                                                                                  مس 

بن خريي، عز الدين عبد القادر.   181

سراجية دمحان؛ حتت ، عز الدين عبد القادر بن خريي، نشادي حممود/ دوافع ممارسة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص91. - إشراف حممود نشادي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 123                                                                                                                  مس 

بن دحو، عبد الغين.   182

عبد الغين بن / السمات الشخصية ألستاذ التربية البدنية والرياضة ودورها يف حتقيق التوافق النفسي اإلجتماعي لتالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص152. - دحو، بودربال حسني؛ حتت إشراف صربينة بوسدر

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تربوي : ماستر 

مسات الشخصية؛ التوافق النفسي االجتماعي

2015  - 016                                                                                                                مس 

بن ذاكري، مرمي.   183

مرمي بن ذاكري، زليلف / الضغوطات املهنية وعالقتها وعالقتها بالتوافق املهين لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . 153ص. - نوال؛ حتت إشراف سيد علي مسسوم

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

الضغوط املهنية

2015 - 182                                                                                                                  مس 

بن رزق، اهللا علي.   184

بوطريف عزيز؛ ، اهللا علي بن رزق، بركان وليد/ ملمارسة التربية البدنية والرياضة )  سنة 18 - 15( دراسة دافعية تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص121. - حتت إشراف نسيمة جزار

��



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الدافعية

2016  - 072                                                                                                                مس 

بن رمضان، يونس.   185

حمفوظ ، يونس بن رمضان، جمهوب سفيان/ مدى متكن أستاذ التربية البدنية والرياضة من أجرأة األهداف يف ظل املقاربة بالكفاءات 

. سم30؛ . ص223. - عالوة؛ حتت إشراف أمحد بوجعطاط

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات

2017  - 094                                                                                                                مس 

بن زهرة، امحد.   186

حممد فوزي؛ حتت إشراف حيىي ، بودة، عبد الرمحان، امحد بن زهرة، بن حود/ تطوير االدارة الرياضية للمنشآت بنظام اجلودة الشاملة 

. سم30؛ .  ص161. - بوطاليب

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املنشآت الرياضية وتسيري املوارد البشرية : املاستر 

اجلودة الشاملة

2016 - 058                                                                                                                  مس 

بن سامل، صالح الدين.   187

. - صالح الدين بن سامل؛ حتت إشراف مسعود عمارنة/ واقع احملكمة اجلزائرية يف لتسوية الرتاعات الرياضة يف ظل االحتراف الرياضي 

 سم30؛ . ص158

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة وتسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضة : ماستر 

القانون الرياضي؛ احملكمة الرياضية؛ االحتراف

2015 - 011                                                                                                                  مس 

��



بن سعاد، محزة.   188

. - محزة بن سعاد؛ حتت إشراف نبيل كرفس/ التوافق النفسي االجتماعي و عالقة بدافعية التعلم يف حصة التربية البدنية والرياضية 

. سم30؛ . ص105

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التوافق النفسي االجتماعي؛ الدافعية

2014 - 075                                                                                                                  مس 

بن سعسع، حممد أمني.   189

حممد أمني بن سعسع، تيتان حممد؛ حتت إشراف أمحد / دور التدريب العقلي يف من مستوى أداء رياضي القفز العايل يف ألعاب القوى 

. سم30؛ . ص186. - شنايت

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب العقلي؛ العاب القوى؛ القفز العايل

2015 - 121                                                                                                                  مس 

بن سعيد، ظريفة.   190

ظريفة بن سعيد، بوخنيفر سارة؛ حتت / مسامهة االلعاب الشبه رياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص 150. - إشراف كرمي لعبان

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي الرياضي املدرسي : ماستر 

علم احلركة؛ االلعاب شبه رياضية؛ التوافق احلسي حركي

2016 - 136                                                                                                                  مس 

بن سعيد ي، عبد الستار.   191

عبد الستار بن سعيد / مدى تاثري استعمال طريقة وضعية املشكلة على سرعة التعلم احلركي لدى املتعلم يف ظل منهاج املقاربة بالكفاءات 

 سم30؛ . ص151. - ي؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

��



التعلم احلركي؛ املقاربة بالكفاءات؛ علم احلركة

2014 - 053                                                                                                                  مس 

بن سليمان، عمر.   192

. سم30؛ . ص127. - عمر بن سليمان؛ حتت إشراف رياض فحصي/ تأثري ممارسة فن األيكيدو يف تنمية الذاكرة لدى ممارسيه 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

األيكيدو

2012 - 116                                                                                                                  مس 

بن سنوسي، زين الدين.   193

زين الدين بن سنوسي، جغبوت  / 15 - 18دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التنشئة االجتماعية للمراهقني يف املرحلة الثانوية سنة 

. سم30؛ . ص152. - بن موهوب محزة؛ حتت إشراف صبرية ماهور باشا، يوسف

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املراهقة؛ التنشئة االجتماعية

2017 - 079                                                                                                                  مس 

بن شعبان، ياسني.   194

ياسني بن شعبان، لعروسي زكرياء؛ حتت إشراف رياض / تأثري األستاذ على العالقة البيداغوجية خالل حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ .  ص154. - صاحل دوار

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

العالقة البيداغوجية

2015 - 193                                                                                                                  مس 

بن شهرة، حممد يسني.   195

. - حممد يسني بن شهرة، مقران فريد؛ حتت إشراف رشيد بلونيس/ عالقة بعض األمناط القيادية باملهارات النفسية املدرب الرياضي 

��



. سم30؛ . ص121

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

القيادة الرياضية؛ املدرب الرياضي

2015 - 119                                                                                                                  مس 

بن صاحل، فيصل.   196

. سم30؛ . ص110. -  سنة16 / 14القدرات البدنية املميزة لعدائي ألعاب القوى اختصاص سباقات السرعة الفئة العمرية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

ألعاب القوى؛ الصفات البدنية

2012 - 115                                                                                                                  مس 

بن صيد، هاين.   197

هاين بن صيد، بوشو عبد السالم؛ حتت / تأثري غياب مادة التربية البدنية والرياضة على اجلانب احلسي احلركي لتالميذ الطور االبتدائي 

. سم30؛ . ص145. - إشراف كمال بن عقيلة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم احلركة

2015 - 083                                                                                                                  مس 

بن عامر، مراد.   198

مراد بن عامر، تويزة أمحد؛ حتت ) /  سنة 15 - 11( إسهام النشاط البدين الرياضي يف بناء صورة اجلسم لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص152. - إشراف عبد اهللا مشتة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين االتربوي : ماستر 

مورفولوجيا؛ جسم االنسان

2015 - 049                                                                                                                  مس 

��



بن عايزة، عادل.   199

عادل بن عايزة، شباحبي / اساليب التدريس النشاط الرياضي التربوي وإ نعكاساا على التعلم احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص150. - رشيدي؛ حتت إشراف حممد عدنان خلفوين

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

أساليب تدريس؛ التعلم احلركي

2015 - 050                                                                                                                  مس 

بن عبد الغين، شهاب الدين.   200

شهاب الدين بن عبد الغين؛ حتت إشراف / مدى استغالل األساتذة للوتائر املدرسية يف الرفع من فاعلية حصة التربية البدنية والرياضية 

. سم30؛ . ص141. - مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

حصة التربية البدنية و الرياضية

2015 - 040                                                                                                                  مس 

بن عبد الالوي، عبد الرؤوف.   201

صنف أشبال ( يف تعلم و تطور االداء املهاري عند العيب كرة القدم ) برنامج التحليل احلركي (درجة فعالية الوسائل التكنولوجية احلديثة 

. سم30؛ . ص95. - عبد الرؤوف بن عبد الالوي، قامسي توفيق؛ حتت إشراف رضوان جبايل/ سنة  ) 18 - 17

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

االداء املهاري؛ كرة القدم؛ الوسائل التكنولوجية

2016 - 120                                                                                                                  مس 

بن عبد املومن، عبد السميع.   202

عبد السميع بن عبد / دراسة أثر بعض أساليب التدريس على دافعية التالميذ يف حصة التربية البدنية و الرياضة لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص138. - بولفعاط موس؛ حتت إشراف الوسني سليماين، املومن، بوراق جابر

2017: سيدي عبد اهللا .ر.ب.ت.اجلزائر، م: النشاط البدين الرياضي املدرسي  : 

��



أساليب التدريس

2013 - 184                                                                                                                  مس 

بن عربية، هشام.   203

اخلفاف عبد ، هشام بن عربية، منديل عبد القيوم/ دور التربية البدنية والرياضة يف تنمية بعض املهارات النفسية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص129. - الرزاق؛ حتت إشراف اميان مزغيش

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

املهارات النفسية؛ علم النفس الرياضي

2016 - 114                                                                                                                  مس 

بن عروس، يوسف.   204

يوسف بن عروس؛ حتت إشراف عقيلة / مسامهة اإلتصال البداغوجي يف تفعيل اجلانب احلسي احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص213. - صخري

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : الناط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإلتصال البداغوجي؛ التوافق احلسي احلركي

2017 - 162                                                                                                                  مس 

بن عكي، باية.   205

باية ) / 18 - 15(أشكال التفاعل يف إطار النشاط البدين الرياضي املدرسي و عالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ فئة العمر 

 سم30؛ . ص161. - بن عكي؛ حتت إشراف نصر الدين قصري

2013: سيدي عبد اهللا . ر.ب.ت.اجلزائر، م: النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التفاعل اإلجتماعي

2013 - 014                                                                                                                  مس 

بن عالل، جالل.   206

��



جالل بن عالل، منصوري زهري؛ حتت / أمهية االتصال التربوي يف حتسني األداء املهاري للتالميذ خالل حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص151. - إشراف مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي : ماستر 

االتصال التربوي؛ األداء املهاري

2015 - 108                                                                                                                  مس 

بن علي، ابراهيم.   207

. ابراهيم بن علي، خليدي كمال؛ حتت إشراف مجال زعبوب/ تدريس التربية البدنية والرياضة يف الثانويات على ضوء املقاربة بالكفاءات 

 سم30؛ . ص132- 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات

2015 - 146                                                                                                                  مس 

بن علي، محزة.   208

. - محزة بن علي؛ حتت إشراف طارق ساكر/ مسامهة بعض الوظائف اإلدارية يف جناح العمل االداري الرياضي داخل املنشأت الرياضية 

. سم30؛ . ص124

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

الوظائف اإلدارية

2012 - 029                                                                                                                  مس 

بن علي، حممد.   209

. سم30جداول ؛ . :  و159. - حممد بن علي، غريب حممد؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ الرياضة املدرسية و دورها يف حتقيق التكييف 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط الرياضي التربوي؛ الرياضة املدرسية

2019 - 026                                                                                                                  مس 

��



بن عمارة، كمال.   210

. - كمال بن عمارة؛ حتت إشراف أمحد محزة غضبان/ اختبار بكالوريا التربية البدنية و الرياضية و عالقه باألهداف التربوية املقررة 

. سم30؛ . ص122

2013 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

البكالوريا

2013 - 025                                                                                                                  مس 

بن عمر، إ هلام.   211

محادي ، إ هلام بن عمر، حارك فريال/ معيقات ممارسة التالميذ إلجناز بعض الوضعيات البيداغوجية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية 

. سم30؛ . ص166. - سامية؛ حتت إشراف كرمي لعبان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدسي : ماستر 

الوضعيات البيداغوجية؛ التربية البدنية

2017 - 127                                                                                                                  مس 

بن عمران، عبد احلميد.   212

عبد / سنة على املشاركة يف النشاطات الالصيفية  ) 18 - 15(دور حصة التربية البدنية والرياضة يف تشجيع تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص125. - رعاء زكرياء؛ حتت إشراف حممد ثابت، احلميد بن عمران، بن نعمان عبد احلق

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

النشاطات الالصفية

2019 - 103                                                                                                                  مس 

بن عودة، حسام.   213

حسام بن عودة، بلمجاد / سنة يف الطور الثانوي ) ) 18 - 15( أثر الرياضات اجلماعية يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقني 

. سم30؛ . ص136. - لعبين خمتار؛ حتت إشراف نصر الدين قصري، اهلامشي رفيق

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

�	



الرياضات اجلماعية؛ السلوك العدواين

2017 - 096                                                                                                                  مس 

بن عودية، امحد.   214

. - امحد بن عودية، قادة  اسامة؛ حتت إشراف حممد ثابت/ تقييم الكفايات التكنولوجيا لدى استاذ التربية و الرياضية يف الطور الثانوي 

. سم30جداول ؛ . :  و97

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ الكفايات

2019 - 027                                                                                                                  مس 

بن عياش، بالل.   215

بالل بن عياش، زوان مناد؛ حتت / درجة إستخدام أساتذة اإلدارة و التسيري الرياضي إلستراتيجيات التدريس املبنية على االقتصاد املعريف 

. سم30؛ .  ص154. - إشراف عبد احلميد بن شرنني

2015 : 3، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر 2015: تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التسيري الرياضي؛ االقتصاد املعريف

2015 - 155                                                                                                                  مس 

بن عيسى، حمرز.   216

حمرز بن عيسى؛ حتت / دور حصة التربية البدنية و الرياضة يف التخفيف من املشاكل املدرسية لدى تالميذ أقسام السنة الرابعة متوسط 

. سم30؛ . ص104. - إشراف عبد النور حشمان

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي التربوي : ماستر 

املشاكل املدرسية

2013 - 063                                                                                                                  مس 

بن غزال، سليمان.   217

�




دور حصة التربية البدنية و الرياضية يف تنمية بعض املهارات االجتماعية لدى تالميذ الطور املتوسط من وجهة نظر اساتذة التربية البدنية و 

. - فراش الياس؛ حتت إشراف مجال مرازقة، سليمان بن غزال، عمريي عادل/ دراسة ميدانية لبعض متوسطات والية سطيف : الرياضية 

. سم30جداول ؛ . :  و89

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : دكتوراه 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ املهارات االجتماعية

2019 - 034                                                                                                                  مس 

بن قاضي، أمينة.   218

. -أمينة بن قاضي؛ حتت إشراف عقيلة زاوي) / 15 - 12(دور التربية البدنية والرياضة يف التحصيل املعريف لدى تالميذ الطور املتوسط  

. سم30؛ . ص139 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

التحصيل املعريف

2015 - 126                                                                                                                  مس 

بن قاضي، وردة.   219

/ من وجهة نظر االساتذة " مسامهة بعض اساليب التدريس يف تنمية دافعية اجناز تالميذ الطور الثانوي اثناء حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص195. - وردة بن قاضي، ربيعي اكرام؛ حتت إشراف اميان عويسي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ دافعية االجناز

2019 - 063                                                                                                                  مس 

بن قدور، حسام الدين.   220

حسام الدين بن قدور، بلحنيش امساعيل؛ حتت / لوحة القيادة ودورها يف التقييم االداء الوظيفي لدى مستخدمي اإلدارة يف اال الرياضي 

. سم30؛ . ص79. - إشراف سليم حداب

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التسيري املوارد البشرية واملنشات الرياضية : ماستر 

��



األداء الوظيفي؛ االدرة

2015 - 178                                                                                                                  مس 

بن لوصيف، رشيد.   221

رشيد بن لوصيف، بولوقرون زين الدين؛ حتت / الرياضة املدرسية ودورها يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30 ؛ 157. - إشراف مجال زعبوب

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الرياضة املدرسية؛ التكيف االجتماعي

2016 - 010                                                                                                                  مس 

بن حماد، سعيد.   222

. سم30؛ . ص144. - سعيد بن حماد، مباركي كمال؛ حتت إشراف عمر صحراوي/ تأثري وظيفة التوجيه على إدارة املنشأت الرياضية 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارة البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

املنشأت الرياضية

2015 - 124                                                                                                                  مس 

بن مرسلي، عبد الرمحان.   223

عبد الرمحان بن مرسلي، / مسامهة األلعاب الشبه رياضية يف حتقيق التوافق النفسي و االجتماعي لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي 

. سم30؛ . ص114. - جوامع سفيان؛ حتت إشراف يوسف بن حديد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية؛ التوافق النفسي االجتماعي

2017 -097                                                                                                                  مس  

بن مسعود، زينب.   224

زينب بن مسعود، رحايل عقيلة؛ حتت إشراف عقيلة / مسامهة األلعاب الشبه رياضية يف تكوين شخصية الطفل يف املرحلة االبتدائية 

. سم30؛ . ص113. - صخري

��



2015: سيدي عبد اهللا . ر.ب.ت.اجلزائر، م: النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية؛ التعليم االبتدائية

2015 - 086                                                                                                                  مس 

بن مسعود، عبد اجلبار.   225

عبد اجلبار بن مسعود؛ حتت إشراف رشيد / واقع تدريب الصفات البدنية عند الفئات الصغرى يف رياضة كرة القدم لدى أندية اجلنوب 

 سم30؛ . ص126. - علوان

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

الصفات البدنية؛ كرة القدم

2014 - 028                                                                                                                  مس 

بن مسعود، عز الدين صاحل.   226

عز / تأثري اإلتصال اللفظي لألستاذ يف حتقيق التوافق النفسي احلركي لدى تالميذ التعليم الثانوي خالل حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص155. - الدين صاحل بن مسعود، بن مترة يوسف؛ حتت إشراف صاحل رياض دوار

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإلتصال؛ التوافق النفسي حركي

2015 - 009                                                                                                                  مس 

بن منصور، حممد ملني.   227

دريس امحد طارق؛ حتت إشراف سفري ، حممد ملني بن منصور، عيساوي حممد الفاتح/ واقع التسيري االداري للرياضة املدرسية باجلزائر 

. سم30؛ . ص126. - احلاج

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري املنشآت رياضية؛ الرياضة املدرسية

2019 - 172                                                                                                                  مس 

��



بن مهرييس، بدر الدين.   228

بدر الدين بن مهرييس؛ حتت / التحضري البدين وأثره يف التقليل من اإلصابات الرياضية لدى العيب كرة القدم القدم صنف أكابر ذكور 

.سم30؛ .  ص151. - إشراف فيصل بوحال

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التحضري البدين؛ كرة القدم؛ االصابات

2014 - 094                                                                                                                  مس 

بن مرية، فوؤاد.   229

فوؤاد بن مرية، بوبسيط عبد الغين؛ حتت إشراف يوسف بن / دور التربية البدنية والرياضة يف التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور 

. سم30؛ . ص133. - حديد

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التحصيل الدراسي

2015 - 046                                                                                                                  مس 

بن ناصر، خالد.   230

/ سنة  ) 15 - 12( دور النشاط البدين الرياضي التربوي يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى التالميذ املراهقني الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص128. - خالد بن ناصر؛ حتت إشراف حممد عدنان خلفوين

2012 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

السلوك العدواين

2012 - 072                                                                                                                  مس 

بن ياحي، عبد الوهاب.   231

عبد النور؛ حتت إشراف ، عبد الوهاب بن ياحي، عرورة/ أمهية الربنامج التدرييب السنوي للسباحني الناشئني يف تطوير أدائهم املهاري 

 سم30 ؛ 160. - سليمان الوسني

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : املاستر 

��



الناشئني؛ التدريب؛ السباحة

2016 - 110                                                                                                                  مس 

بن حيي، إبراهيم.   232

. - إبراهيم بن حيي؛ حتت إشراف بن جدو بوطاليب/ أمهية شخصية املسري الرياضي يف اختاذ القرارات اإلدارية يف املنشآت الرياضية 

. سم30؛ . ص129

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآلت الرياضية : ماستر 

القرارات اإلدارية؛ الشخصية

2012 - 085                                                                                                                  مس 

بن حيي، رحيم الدين.   233

رحيم الدين بن حيي، / سنة  ) 19  - 17( أعراض و مؤشرات اإلفطار يف التدريب على مستوى األداء العيب كرة القدم صنف اواسط 

. سم30؛ .  ص176. - شنايت  فاطمة؛ حتت إشراف مصطفى بوترية

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

الصيام؛ كرة القدم

2015 - 189                                                                                                                  مس 

بن حيي، فؤاد.   234

فؤاد بن حيي، بلهادي / االتصال اإلداري و انعكاساته على رفع مستوى األداء الوظيفي ادى املوظفني اإلداريني يف املنشأت الرياضية 

. سم30؛ .  ص202. - فوزية؛ حتت إشراف نذير قندوزن

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدار ة املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

االتصال اإلداري؛ املنشأت الرياضية

2015 - 099                                                                                                                  مس 

بن يوسف، خليل.   235

��



خليل / دراسة بعض أساليب تدريس النشاط البدين الرياضي التربوي و مدى انعكاستها على التعلم احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص110. - بن يوسف، موساوي حكيم؛ حتت إشراف نذير قندوزن

2015: اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية : النشاط البدين الرياضي تربوي مدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ علم احلركي

2015 - 074                                                                                                                  مس 

بن يوسف، شايب.   236

شايب بن / سنة  ) 16 - 14( دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى تالميذ الرابعة متوسط 

. سم30؛ . ص069. - يوسف، صالح إبراهيم؛ حتت إشراف حممد ثابت

2017 : 3اجلزائر، معهد لبتربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

السوك العدواين

2017 - 027                                                                                                                  مس 

بنور، وسيلة.   237

؛ . ص174. - وسيلة بنور؛ حتت إشراف كمال بوعجناق/ املعوقات اإلدارية و تأثريها على إدارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية 

. سم30

2012 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : إدارة وتسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

املعوقات اإلدارية؛ االدارة الرياضية

2012 - 068                                                                                                                  مس 

از، حممد إمساعيل.   238

حممد إمساعيل  ) / 18 - 15(دور املتابعة الطبية يف الوقاية من اإلصابات أثناء حصة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص - .133از؛ حتت إشراف حممد إمساعيل از

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

الطب الرياضي؛ االصابات

��



2015 - 060                                                                                                                  مس 

لول، نور الدين.   239

نور الدين لول، ادرار ياسني؛ / سنة  ) 18 15(التربية البدنية و الرياضة و مدى تاثرياا النفسية و االجتماعية و الصحية على املراهق 

. سم30؛ . ص117. - حتت إشراف عبد الرمحن سايح

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 104                                                                                                                  مس 

ياين، حممد.   240

شيباين حممد؛ ، حممد ياين، بوزيدي حممد- / صنف اكابر_ االصابات الرياضية و مدى تاثريها على االداء الرياضي لدى العيب كرة اليد 

. سم30؛ . ص148. - حتت إشراف عبد اللطيف مشتة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ االصابات؛ كرة اليد

2019 - 133                                                                                                                  مس 

بوالودنني، محزة.   241

. سم30؛ . ص137. - محزة بوالودنني؛ حتت إشراف طارق ساكر/ فعالية القيادة و أثرها على الرضا داخل املنشآة الرياضية 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري اإلداري : ماستر 

الرضا الوضيفي

2013 - 077                                                                                                                  مس 

بوبدرة، عبد اجلليل.   242

عبد اجلليل بوبدرة، بوسعيد  / صنف االواسط - شخصية املدرب الرياضي و أثارها على مردود الفريق أثناء املبارات يف الكرة الطائرة 

. سم30؛ .  ص113. - بوعيسي بشري؛ حتت إشراف عبد الرمحان سايح، ياسني

��



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب خنبوي : املاستر 

شخصية املدرب؛ الكرة الطائرة

2016 - 045                                                                                                                  مس 

بوبعاية، ليندة.   243

 - 14( عند أساتذة التربية البدنية والرياضة على التعلم احلركي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط ) اللفظي و الغري لفظي ( تأثري اإلتصال 

. سم30؛ . ص158. - شهرزاد؛ حتت إشراف فائزة قومريي، ليندة بوبعاية، بوخليفة/ سنة  ( 16

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

االتصال؛ التعلم احلركي

2017 - 093                                                                                                                  مس 

بوبكر، كمال.   244

. سم30؛ . ص133. - كمال بوبكر؛ حتت إشراف سفيان نافع/ دور حصة التربية البدنية و الرياضة يف توطيد العالقات اإلجتماعية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاطالبدين الرياضي املدرسي  : 

العالقات اإلجتماعية

2012 - 098                                                                                                                  مس 

بوبكري، نصري.   245

سويسي محيد؛ حتت إشراف السعيد ، نصري بوبكري، كواديك محزة/  سنة 19 - 17أمهية اللياقة البدنية لدى العيب كرة القدم لفئة 

. سم30؛ . ص176. - بوزواد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة القدم؛ اللياقة البدنية

2017 - 158                                                                                                                  مس 

بوترعة، بشري لطفي.   246

��



بشري لطفي بوترعة، دراجي /  سنة 18 - 15دور االسلوب التعاوين يف حتقيق اهداف حصة التربية البدنية و الرياضة يف املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص102. - فارس؛ حتت إشراف عبد السالم مقبل الرميي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

طرق التدريس

2016 - 155                                                                                                                  مس 

بوتوج، ليلى.   247

. - ليلى بوتوج؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ دراسة أهداف اختبار البكالوريا الرياضية مقارنة مع أهداف التربية البدنية والرياضية 

. سم30؛ . ص138

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

اختبار البكالوريا

2014 - 050                                                                                                                  مس 

بوتيطاو، حممد ملني.   248

مشالل مجال؛ ، حممد ملني بوتيطاو، قيطي ابراهيم/ واقع اإلسعافات األولية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة يف التقليل من األصابات 

 سم30؛ . ص124. - حتت إشراف حممد براهيمي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

االسعافات االولية؛ اإل صابات

2016 - 040                                                                                                                  مس 

بوثران، رفيق.   249

دراسة وصفية لفريق الشباب :  سنة 13مدى مسامهة املرونة يف حتسني االجناز الرياضي لدى عدائي احلواجز صنف ناشئني ذكور اقل من 

. سم30جداول ؛ . :  ص68. - رفيق بوثران؛ حتت إشراف فريدة مقراين/ الرياضي بين مسوس 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

التدريب الرياضي

�	



2019 - 086                                                                                                                  مس 

بوثلجة، مجيلة.   250

مجيلة بوثلجة؛ حتت إشراف سيد علي / الوسائل التعليمية ودورها يف حتقيق األهداف السلوكية لدى تالميذ املستوى الثالثة ثانوي 

. سم30؛ . ص199. - مسسوم

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

الوسائل التعليمية؛ السلوك

2015 - 004                                                                                                                  مس 

بوجاوي، بالل.   251

 - 15( مكانة النشاط البدين الرياضي املدرسي داخل مؤسسات التعليم الثانوي يف ظل تفعيل اشكال التفاعل االجتماعي لدى تالميذ 

. سم30؛ . ص137. - قادري بالل؛ حتت إشراف حممد ابوشوكان، بالل بوجاوي، بوحفص عبد الوايف/ سنة  )  18

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي املدرسي؛ التفاعل االجتماعي

2017 - 009                                                                                                                  مس 

بومجعة، ليدية.   252

/ ذكور  ) 17 - 19(اثر التدريب بالطريقة البليومترية على تنمية القوة االنفجارية يف وضعية اهلجوم اخلاطف يف كرة اليد صنف اواسط 

. سم30؛ . ص101. - ليدية بومجعة؛ حتت إشراف كرمي لعبان

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ التدريب البليومتري

2019 - 069                                                                                                                  مس 

بومجلة، أمني.   253

عبد ، أمني بومجلة، طهراوي فارس/  سنة 18 - 15دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التنشئة االجتماعية للمراهقني املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص158. - الرمحاين ياسني؛ حتت إشراف مولود حجيج

�




2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التنشئة االجتماعية؛ املراهقني

2017 - 161                                                                                                                  مس 

بوحداد، اسالم.   254

 142. - اسالم بوحداد، دنفري سيف الدين؛ حتت إشراف عبد احلق قرومي/ واقع التربية البدنية والرياضة يف املدارس االبتدائية اجلزائرية 

. سم30؛ . ص

2019 : 3دايل براهيم، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

املدارس االبتدائية؛ النشاط البدين  الرياضي التربوي

2019 - 045                                                                                                                  مس 

بوحدة، ناصر.   255

. - ناصر بوحدة؛ حتت إشراف رشيد بلونيس/ دور املراقبة الطبية يف التقليل من اإلصابات الرياضية يف رياضة املصارعة املشتركة 

. سم30؛ . ص178

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املراقبة الطبية؛ اإلصابات الرياضية

2015 - 105                                                                                                                  مس 

بوحسني، امحد.   256

امحد بوحسني، جدو علي؛ حتت /  سنة 20دراسة الفوارق يف مستويات اللياقة البدنية عند العيب كرة القدم صنف اواسط اقل من 

. سم30؛ .  ص162. - إشراف عبد اللطيف مشتة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ اللياقة البدنية؛ كرة القدم

2019 - 149                                                                                                                  مس 

��



بوحفص، علي.   257

؛ . ص216. - علي بوحفص؛ حتت إشراف طارق ساكر/ واقع التسيري اإلداري للمنشآت الرياضية و انعكاساته على املردود الرياضي 

. سم30

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة وتسيري الرياضي : ماستر 

التسيري اإلداري

2012 - 002                                                                                                                  مس 

بومحيدي، سارة.   258

سارة بومحيدي، محامة عادل؛ حتت إشراف /  سنة 17برنامج تدرييب مقترح لتطوير التصويب باإلرتقاء لدى العيب كرة اليد ألقل من 

. سم30؛ . ص106. - وسيم بورايو

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

مهارة التصويب؛ كرة اليد

2017 - 102                                                                                                                  مس 

بوخالفة، أمحد.   259

عبد الغين ، أمحد بوخالفة، أدم سليماين/ واقع تفعيل أستاذ التربية البدنية والرياضة لبيداغوجية املقاربة بالكفاءات يف املرحلة الثانوية 

.سم30؛ . ص93. - شوقي؛ حتت إشراف رضوان بوخراز

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات

2016 - 149                                                                                                                  مس 

بومخيل، أمحد زكرياء.   260

. سم30؛ . ص84. - أمحد زكرياء بومخيل؛ حتت إشراف مراد شهات/ واقع اإلنتقاء الرياضي للموهوبني يف رياضة اجلودو 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

��



اإلنتقاء؛ اجلودو

2016 - 137                                                                                                                  مس 

بوخريان، شهرزاد.   261

.سم30؛ . ص135. - شهرزاد بوخريان؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني/ احترافية اإلدارة يف تسيري اإلحتاديات الرياضية 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

تسيري اإلحتاديات

2013 - 072                                                                                                                  مس 

بودايل، عماد الدين.   262

. ص126. - عماد الدين بودايل، داود رابح؛ حتت إشراف كمال برجة/ عالقة القدرة العضلية باألداء احلركي ملراهقي رياضة الكريت دو 

. سم30؛ 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

العضالت؛ الكرايت دو؛ االداء احلركي

2016 - 148                                                                                                                  مس 

بوداواد، حممد املهدي.   263

حممد املهدي بوداواد؛ حتت إشراف مجال / دوافع إقبال تالميذ األقسام النهائية من التعليم الثانوي على ممارسة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص139. - مرازقة

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

األقسام النهائية؛ ممارسة االنشطة البدنية

2013 - 027                                                                                                                  مس 

بودبزة، شعيب.   264

دراسة ميدانية لبعض ثانويات : دور حصة التربية البدنية و الرياضية يف تنمية اجلانب النفسي و االجتماعي لدى تالميذ التعليم الثانوي 

. سم30جداول ؛ . :  و162. - شعيب بودبزة، صاحلي  امري؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ والية جيجل 

��



2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ التوافق النفسي االجتماعي

2019 - 014                                                                                                                  مس 

بودربة، حممد أمني.   265

حممد أمني بودربة، / مستويات تقدير الذات لدى تالميذ الطور الثانوي دراسة مقارنة بني التالميذ املمارسني للتربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ .  ص97. - شعنان عبد احلكيم؛ حتت إشراف شريف مصطفى بورنان، بوشعية حممد امني

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

تقدير الذات

2016 - 151                                                                                                                  مس 

بودور، فاطمة الزهراء.   266

فاطمة الزهراء بودور، / أساليب التدريس ودورها يف حتقيق األهداف التعليمية يف النشاط التربية البدنية والرياضية متعلمي الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص141. - ناجي سارة؛ حتت إشراف فريدة مقراين

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين تربوي : ماستر 

األهداف التعليمية؛ طرق التدريس

2017 - 134                                                                                                                  مس 

بوديسة، عثمان.   267

 30؛ . ص105. - عثمان بوديسة، ملكي حممد؛ حتت إشراف نادية لعاليل/ اإلدارة اإلستراتيجية ودورها يف إ دارة املنشأت الرياضية 

.سم

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

اإل دارة اإلستراتيجية؛ املنشأت الرياضية

2015 - 029                                                                                                                  مس 

��



بودين، حممد.   268

، حممد بودين، بوهرين إبراهيم/ واقع التكوين مبعهد التربية البدنية و الرياضة و مسامهته يف التحصيل الدراسي لطلبة السنة الثانية ليسانس 

. سم30؛ .  ص130. - عيساوي أسامة؛ حتت إشراف وسام فاسخ

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي التربوي : املاستر 

التعليم اجلامعي

2016 - 133                                                                                                                  مس 

بوذراع، عبد الرحيم.   269

عبد الرحيم بوذراع، عنان عماد؛ حتت / دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التقليل من العنف املدرسي عند تالميذ املرحلة املتوسط 

. سم30؛ . ص135. - إشراف رضوان بوخراز

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

العنف؛ علم النفس العصيب؛ العنف املدرسي

2016 - 100                                                                                                                  مس 

بوراس، فؤاد.   270

. - فؤاد بوراس؛ حتت إشراف مصطفى عمروش/ تأثري النشاط البدين و الرياضي يف حتسني صورة الذات اجلسدية لتالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص127

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

املورفولوجيا؛ جسم النسان

2013 - 039                                                                                                                  مس 

بوراضي، علي.   271

علي / استخدام األسلوب التدريسي ودوره يف تفعيل العالقة البداغوجية وأثرها على الرضا احلركي لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي 

. سم30؛ . ص125. - بوراضي؛ حتت إشراف حممد براهيمي

2015: ر سيدي عبد اهللا .ب.ت.اجلزائر، م: نشاط بدين مدرسي تربوي : ماستر 

��



طرق التدريس؛ علم احلركة؛ العالقات البداغوجية

2015 - 096                                                                                                                  مس 

بوراي، كاسيا.   272

كاسيا بوراي؛ حتت إشراف امحد / انعكاس ممارسة النشاط البدين الرياضي على مستوى تقدير الذات لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي 

. سم30؛ . ص138. - فالح

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

تقدير الذات

2013 - 003                                                                                                                  مس 

بورنان، شريف يونس.   273

دراسة ميدانية على مستوى ناديي مولودية : اثر االدارة الرياضية يف حتسني الكفاءات التسويقية لدى نوادي كرة القدم اجلزائرية احملترفة 

. سم30جداول ؛ . :  و108. - شريف يونس بورنان؛ حتت إشراف عمار طييب/ اجلزائر و احتاد العاصمة 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية؛ التسويق

2019 - 037                                                                                                                  مس 

بورنان، ليليا فطومة.   274

ليليا فطومة بورنان؛ حتت إشراف _ / صنف أكابر _ تأثري اإلصابات الرياضة على إسترجاع مستوى األداء املهاري لالعيب كرة اليد 

. سم30؛ . ص161. - سفيان نافع

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة اليد؛ االداء املهاري

2013 - 047                                                                                                                  مس 

بوزارة، فاطمة.   275

��



فاطمة بوزارة؛ / مدى مراعاة األساليب التدريس املطيقة من طرف املريب الفروق الفردية بني التالميذ خالل حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص155. - حتت إشراف رابح نايف

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

طرق التدريس

2012 - 047                                                                                                                  مس 

بوزرار، حممد رؤوف.   276

عطية فؤاد؛ ، حممد رؤوف بوزرار، مادن حممد أمني/ دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية مهارة الذات القيادة لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص105. - حتت إشراف حممد عماري

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

تقدير الذات؛ مهارات القيادة

2016 - 166                                                                                                                  مس 

بوزطوطة، هيثم.   277

. - هيثم بوزطوطة، بن سامل عبد احلق؛ حتت إشراف رشيد علوان/ طريقة التدريس وعالقتها بدافعية االجناز لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص157

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

دافعية االجناز؛ طرق التدريس

2017 - 118                                                                                                                  مس 

بوزيان، صارة.   278

، صارة بوزيان، وسر سيد علي) / القسم النهائي( تأثري حصة التربية البدنية و الرياضية على التحصيل الدراسي يف مرحلة التعلم الثانوي 

. سم30؛ . ص184. - نصرة توفيق؛ حتت إشراف سليمان عزوين

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط رياضي مدرسي : ماستر 

التحصيل الدراسي

��



2017 - 091                                                                                                                  مس 

بوزيدي، المية.   279

المية بوزيدي؛ حتت إشراف سيد علي / أسباب استقالة و إقالة املدربني يف البطولة اجلزائرية لكرة القدم و تأثريهاعلى نتائج الفرق 

. سم30؛ . ص131. - مسسوم

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة وتسيري املنشآت الرياضة : ماستر 

كرة القدم؛ البطولة احلترفة

2015 - 085                                                                                                                  مس 

بوسبسي، طاهر.   280

دراسة ميدانية لفريق كرة اليد القسم الثاين : اثار برنامج تدرييب بليومتري على تنمية القوة االنفجارية و مهارة التصويب يف كرة اليد 

. :  و94. - فؤاد؛ حتت إشراف احسن قامسي، طاهر بوسبسي، بومدين/ عني طاية - و امل كرة اليد - معسكر - مولودية سيق 

. سم30جداول ؛ 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ كرة اليد؛ التدريب البليومتري

2019 - 036                                                                                                                  مس 

بوسدر، حممد.   281

حممد بوسدر، سامل حممد /  سنة 15 - 12دور الرياضات اجلماعية يف التقليل من السلوكيات العدوانية لدى املراهقني لدى املراهقني 

. سم30؛ . ص98. - جنيب؛ حتت إشراف حممد براهيمي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ السلوك العدواين

2019 - 169                                                                                                                  مس 

بوسطارة، زكرياء.   282

زكرياء بوسطارة، مقران عبد / دور االلعاب الصغرية يف تطوير جانب احلس احلركي من خالل ممارسة النشاط البدين الرياضي التربوي 

��



 سم30؛ .  ص80. - السالم بن عيسى؛ حتت إشراف عبد الكرمي فرقان

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ علم احلركة

2019 - 057                                                                                                                  مس 

بوسطيلة، أنور.   283

درادة وليد؛ حتت إشراف رابح ، أنور بوسطيلة، رياش جالل/ دور الرياضة املدرسية يف انتقاء املواهب و توجيهها إىل النوادي الرياضية 

. سم30؛ . ص117. - عبورة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : علوم تقنياتالنشاطات البدنية والرياضية : ماستر 

دور الرياضة؛ انتقاء املواهب؛ النوادي

2016 - 064                                                                                                                  مس 

بوسعادي، سفيان.   284

سفيان بوسعادي، بغدايل / واقع املنشأت و الوسائل البداغوجية يف املنشأت التربوية وانعكاسها على مردود حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص102. - ونوغي ثورية؛ حتت إشراف حيىي بوطاليب، سيد علي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

الوسائل البداغوجية؛ الوسائل التعليمية

2017 - 083                                                                                                                  مس 

بوسنة، مصطفى.   285

، مصطفى بوسنة، منصور أسامة/ أثر التدليك التمهيدي على كمية طرح محض اللنب يف الدم لدى العيب كرة القدم بعد اجلهد البدين 

. سم30؛ . ص99. - غربوج عبد الرحيم؛ حتت إشراف حممد عدنان خلفوين

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التدليك؛ كرة القدم

2016 - 113                                                                                                                  مس 

�	



بوشابو، نعيم.   286

نعيم بوشابو، / تأثري التعداد البيداغوجي الفعال على الكفاءة التدريسية للطالب داخل معهد علوم و تقنيات النشطات البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص117. - بوطاوي هام؛ حتت إشراف مجال مرازقة، بوترية بالل

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التكوين اجلامعي

2017 - 186                                                                                                                مس  

بوشاريخ، طاطة.   287

طاطة بوشاريخ، شوليط فازية؛ حتت / دور النشاط البدين الرياضي التربوي يف تنمية املهارات االجتماعية لدى التالميذ يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص151. - إشراف علي مسسوم

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ املهارات االجتماعية

2019 - 155                                                                                                                  مس 

بوشريط، رمضان.   288

رمضان بوشريط، حمفار بومدين؛ حتت إشراف / العوامل املؤثرة يف تفعيل عملية االتصال بني أستاذ التربية البدنية و الرياضة و التالميذ 

. سم30النشاط البدين الرياضي املدرسي ؛ . :  ص160. - طارق ساكر

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االتصال

2015  - 052                                                                                                                  مس

بوشلوي، حسني.   289

حسني بوشلوي، كداد / حمددات جناح العملية التربوية للمريب و مسامهتها يف حتقيق االهداف البيداغوجية حلصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص171. - شيخ عبد الغفور؛ حتت إشراف كرمي لعبان، حممد

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

�




نشاط بدين رياضي تربوي؛ االهداف البيداغوجية

2019 - 192                                                                                                                  مس 

بومشة، سليمة.   290

. سم30؛ .  ص071. - سليمة بومشة؛ حتت إشراف مجال عباس/ أساليب التسويق احلديثة يف إدارة اهليئات الرياضية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي  : 

التسويق الرياضي

2012 - 087                                                                                                                  مس 

بوشنني، مراد.   291

مراد بوشنني، حوفل إميان؛ حتت إشراف حممد عدنان / دور أستاذ التربية البدنية و الرياضة يف التقليل من حدة مسنة القلق لدى التالميذ 

. سم30؛ .  ص134. - خلفوين

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاطالبدين الرياضي املدرسي : ماستر 

القلق؛ السمنة؛ البدانة

2015 - 045                                                                                                                  مس 

بوشو، فاهم.   292

فاهم بوشو؛ حتت إشراف عبد الكرمي / إشكالية احلجم الساعي املتخصص لتدريس التربية البدنية والرياضة يف مرحلة التعليم اإلبتدائي 

سم30؛ . ص158. - فرقان

2017: سيدي عبد اهللا . ر.ب.اجلزائر، م ت: النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

تدريس التربية البدنية و الرياضية

2017 - 141                                                                                                                  مس 

بوشوارب، محزة.   293

محزة بوشوارب، درياس محزة؛ حتت / واقع التقومي يف شهادة التعليم املتوسط ملادة التربية البدنية والرياضية يف ظل املقاربة بالكفاءات 

��



. سم30؛ . ص108. - إشراف نبيل كرفس

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التقومي؛ املقاربة بالكفاءات

2015 - 020                                                                                                                  مس 

بوشيبان، توفيق.   294

توفيق بوشيبان؛ حتت إشراف / دور حصة التربية البدنية و الرياضية يف التقليل من حدة السلوكات  العدوانية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30. - سيد علي مسسوم

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

العنف؛ السلوك العدواين

2014 - 012                                                                                                                  مس 

بوشيبان، ليدية.   295

. سم30؛ . ص103. - ليدية بوشيبان؛ حتت إشراف عبد الرمحان شلغوم/ إشكالية تدريب القدرة اهلوائية لدى مدريب كرة اليد 

Tôle métallique perforation : 2012اجلزائر، : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة اليد؛ القدرات اهلوائية

2012 - 039                                                                                                                  مس 

بوصفصاف، صادق.   296

صادق بوصفصاف، معيزة يوسف؛ / دور حتضري األساتذة لدروس التربية البدنية والرياضة على مسات الدافعية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص103. - حتت إشراف نذير قندوزن

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الدافعية

2015 - 089                                                                                                                  مس 

��



بوصالح، حممد.   297

حممد / سنة  ) 18 - 15(  أستاذ التربية البدنية و دوره يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراهق يف الطور الثانوي الفئة العمرية 

. سم30؛ .  ص142. - قامسي عبد النور؛ حتت إشراف يوسف بن حديد، بوصالح، ماقري بالل

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي املدرسي : ماستر 

السلوك العدواين

2017 - 103                                                                                                                  مس 

بوصوف، نذير.   298

دراسة ميدانية ملتوسطات اجلزائر : العوامل املؤثرة يف تفعيل عملية االتصال بني استاذ التربية البدنية و الرياضية و تالميذ الطور املتوسط 

. سم30جداول ؛ . :  و160. - ربوح ياسني؛ حتت إشراف توهامي بوزكريا، نذير بوصوف، بالباهي حممد انيس/ غرب 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ االتصال

2019 - 024                                                                                                                  مس 

بوضياف، مراد.   299

. - مراد بوضياف؛ حتت إشراف أمحد شنايت/ شخصية األستاذ و أثرها يف حتقيق األهداف البيداغوجية حلصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص104

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

األهداف البيداغوجية؛ الشخصية

2012 - 075                                                                                                                  مس 

بوطبال، عبد السالم.   300

عبد السالم بوطبال، جديد يوسف؛ حتت إشراف عبد / العالقة بني النشاط البدين التربوي و التفاعل االجتماعي يف الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص126. - اللطيف مشتة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : املاستر 

��



التفاعل االجتماعي؛ النشاط البدين الرياضي التربوي

2016 - 134                                                                                                                  مس 

بوطريق، حممد.   301

بن ، حممد بوطريق، شنوف حممد/ مهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية والرياضة وعالقتها بالرضى احلركي عند تالميذ األقسام النهائية 

. سم30؛ . ص149. - دشاش حممد أمني؛ حتت إشراف احلاج سفري

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

مهارات االتصال؛ بالرضى احلركي

2017 - 016                                                                                                                  مس 

بوطغان، فاروق.   302

فاروق بوطغان، مرسلي  ) / 16 - 15( أثر القلق على مستوى اداء العيب كرة السلة ين املنافسات الرياضية عند صنف األشبال 

 سم30؛ .  ص98. - إبراهيم؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ املنافسات الرياضية

2015 - 135                                                                                                                  مس 

بوطورة، نادية.   303

. سم30؛ . ص105. - نادية بوطورة؛ حتت إشراف نصر الدين قصري/ أثر إرشادات و توجيهات أستاذ التربية البدنية و الرياضية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

التفاعل االجتماعي

2012 - 052                                                                                                                  مس 

بوطيان، محزة.   304

لقمان؛ حتت إشراف أمحد ، محزة بوطيان، بن حورة العريب/ دراسة مقارنة للرضا الوظيفي بني مدريب الرياضات اجلماعية و الفردية 

��



. سم30؛ .  ص93. - قوراية

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

الرضا الوظفي؛ الرياضات اجلماعية

2015 - 177                                                                                                                  مس 

بوعبد اهللا، امحد.   305

امحد بوعبد اهللا، ) /  سنة 15 - 12(مسامهة االلعاب الشبه الرياضية يف تنمية بعض القدرات النفسية لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص98. - ارهاب حممد اامة؛ حتت إشراف احلاج سفري، عمروش عبد النور

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ االلعاب شبه رياضية؛ القدرات النفسية

2019 - 153                                                                                                                  مس 

بوعريف، نسيمة.   306

. سم30؛ . ص170. - نسيمة بوعريف، غرام أمحد؛ حتت إشراف نذير قندوزن/ أثر احلمل الزائد على ممارسي النشاط الرياضي املزدوج 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

احلمل الزائد

2015 - 006                                                                                                                  مس 

بوعزي، أمحد.   307

. - أمحد بوعزي؛ حتت إشراف عبد النور حشمان/ دور حصة التربية البدنية يف تكوين العالقات اإلجتماعية بني السنة الرابعة متوسط 

. سم30؛ . ص226

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

العالقات اإلجتماعية

2013 - 061                                                                                                                  مس 

��



بوعشة، زكرياء.   308

، زكرياء بوعشة، جاليب عالء الدين/ دور التربية البدنية والرياضة يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقني يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص111. - دحدوح خالد؛ حتت إشراف مصطفى بوترية

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

املراهقة؛ السلوك العدواين

2017 - 025                                                                                                                  مس 

بوعشرين، سليم.   309

سليم / مدى امهية استراجتية التخطيط ضمن سيكلوجية االدارة الرياضية اجلزائرية يف حتقيق انطالقة ناجحة يف تسيري املوارد البشرية 

. سم30؛ . ص120. - بوعشرين، عبد احلميد كرمي؛ حتت إشراف فتحي يوسفي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

استراتيجية التخطيط؛ املوارد البشرية

2015 - 162                                                                                                                  مس 

بوعكاز، رفيق.   310

رفيق / الضغط الدموي كمثال - السكري - مرضى الربو : حصة التربية البدنية و الرياضية و دورها يف التخفيف بعض االمراض املزمنة 

. سم30جداول ؛ . :  و194. - مجزة محيد؛ حتت إشراف العيد معيوف، بوعكاز، بوعبد اهللا ابوبكر

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التريوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 004                                                                                                                  مس 

بوعكاز، طارق.   311

طارق بوعكاز، بلمعضادي بالل؛ / لدى العيب كرة القدم ) توازن - توافق )اثر برنامج تدريب مقترح يف تطوير بعض الصفات البدنية 

. سم30؛ .  ص80. - حتت إشراف عبد الرمحان دشيشة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

��



الصفات البدنية كرة القدم؛ التدريب الرياضي

2019 - 047                                                                                                                  مس 

بوعليلي، علي.   312

علي بوعليلي، بن خوشة يوسف؛ حتت إشراف عبد اللطيف / ادارة املنافسات و البطوالت الرياضية املدرسية على اقبال الفرق املشاركة 

. سم30؛ . ص141. - مشته

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري؛ ادارة املافسات الرياضية

2019 - 105                                                                                                                  مس 

بوعيش، بومدين.   313

، بومدين بوعيش، هشام دميل شريف/ سنة ) 14 - 11(دور االلعاب شبه رياضية ملعاجلة االنطواء النفسي لدى تالميذ طور متوسط  

 سم30؛ . ص134. - سامل عبد القادر؛ حتت إشراف عبد املالك بسكري

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ االلعاب شبه رياضية

2019 - 099                                                                                                                  مس 

بوعيشي، عبد الرؤوف.   314

كبوط ، عبد الرؤوف بوعيشي، حرز اهللا ربيع/ تاثري ممارسة التربية البدنية والرياضة على الصالبة النفسية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

.سم30؛ . ص130. - محزة؛ حتت إشراف حممد ابوشوكان

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الصالبة النفسية

2019 - 100                                                                                                                  مس 

بوغدو، طارق نصر الدين.   315

��



/ سة  ) 18 - 15(دور شخصية أستاذ التربية البدنية و الرياضة يف حتفيز التالميذ على ممارسة التربية البدنية والرياضة يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص104. - صحراوي عبد الباقي؛ حتت إشراف حممد براهيمي، طارق نصر الدين بوغدو، بوشعيتة عمر

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الشخصية؛ التحفيز

2017 - 179                                                                                                                  مس 

بوقاعدة، ادريس.   316

عبد العايل عبد اهللا؛ ، ادريس بوقاعدة، صابر راس الواد/ دور النشاط البدين الرياضي املكيف يف حتقيق التوافق النفسي للمعاقني مسعيا 

.سم30؛ . ص126. - حتت إشراف اميان مزغيش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ التوافق النفسي

2019 - 142                                                                                                                  مس 

بوقرة، عبد العزيز.   317

عبد العزيز بوقرة، / أمهية االلعاب التعليمية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ودورها يف التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور االبتدائي 

. سم30؛ . ص120. - زنايت فروق؛ حتت إشراف سليم حداب، عقاب حممد أمني

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

األلعاب التعليمية؛ التحصيل الدراسي

2017 - 059                                                                                                                  مس 

بوقرط، عبد املالك.   318

، عبد املالك بوقرط، مراد عبد الصمد/ انعكاس حصة التربية البدنية والرياضة على أمناط تقدير الذات لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي 

. سم30؛ . ص125. - خيلف حممد؛ حتت إشراف صاحل رياض دوار

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

تقدير الذات

��



2017 - 024                                                                                                                  مس 

بوقلودة، عبد الغين.   319

 30؛ .  ص95. - عبد الغين بوقلودة؛ حتت إشراف فتحي يوسفي/ واقع تنفيذ مناهج مادة التربية البدنية والرياضية يف الطور اإلبتدائي 

.سم

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

طرق التدريس

2014 - 001                                                                                                                  مس 

بوقندورة، عصام.   320

. - عصام بوقندورة، ذيب عبد املالك؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة/ دراسة عالقة التصوير العقلي بدقة التمرير لدى العيب كرة القدم 

. سم30؛ .  ص99

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

كرة القدم؛ التدريب الرياضي؛ التصور العقلي

2019 - 110                                                                                                                  مس 

بوقين، مالك.   321

انعكاس األلعاب الشبه رياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي و العاطفي االجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية من خالل حصة التربية 

. سم30؛ . ص216. - سفيان؛ حتت إشراف نبيل كرفس، مالك بوقين، بلقاسم/ البدنية والرياضة 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

الاللعاب شبه رياضية؛ احلسي احلركي

2015 - 087                                                                                                                  مس 

بوكرب، بشار.   322

دراسة وصفية :  سنة 18 - 15دور حصة التربية البدنية و الرياضية يف التخفيف من القلق النفسي لدى املراهقني يف الطور الثانوي من 

. سم30جداول ؛ . :  و95. - جالل؛ حتت إشراف زهية نوال، بشار بوكرب، زمور/ لبحض ثانويات والية جيجل 

�	



2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ املراهقة؛ القلق

2019 - 035                                                                                                                  مس 

بوكرش، سيف الدين.   323

سيف الدين بوكرش، بن محودة صهيب؛ حتت /  سنة 18 - 15دوافع التالميذ حنو ممارسة االنشطة الرياضية اجلماعية يف الطور الثانوي 

. سم30جداول ؛ . :  ص132. - إشراف عمار طييب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 096                                                                                                                  مس 

بوكرش، سيف الدين.   324

بن محودة ، سيف الدين بوكرش، بوكرش عز الدين/  سنة 18 - 15دوافع حنو ممارسة االنشطة الرياضية اجلماعية يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص12. - صهيب؛ حتت إشراف عمار طييب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 096                                                                                                                  مس 

بوكرطوطة، يوسف.   325

. - يوسف بوكرطوطة، بلقاسم حممد منصور؛ حتت إشراف أمحد قوراية/ عوامل الضغوط املهنية و اثرها لدى مدريب كرة القدم 

. سم30؛ . ص135

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

الضغوط املهنية؛ كرة القدم

2015 - 176                                                                                                                  مس 

	




بوكروم، ناصر.   326

. - خوجة وليد؛ حتت إشراف مراد ماهور باشا، ناصر بوكروم، شياط أمري/ الدور النفسي للمدرب و تأثريه على العيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص112

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

املدرب الرياضي؛ علم نفس الرياضة  كرة القدم

2017 - 075                                                                                                                  مس 

بولتواق، نسيم.   327

نسيم بولتواق، بومدين عبد /  سنة 12 - 10اثر برنامج التدريب خاص بالتوافق احلركي على صفة السرعة عند ناشئي كرة القدم 

سم30؛ . ص165. - لورسي يزيد؛ حتت إشراف كمال بن مصباح، النور

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

بالتوافق احلركي؛ كرة القدم؛ السرعة

2017 - 101                                                                                                                  مس 

بوحلبال، محزة.   328

محزة بوحلبال، العريب /  سنة 18 - 15دور أستاذ التربية البدنية والرياضة يف تنمية القيم األخالقية و اإلجتماعية لدى تالميذ املراهقني 

. سم30؛ . ص145. - عبدو حممد؛ حتت إشراف عقيلة صخري، زبري

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

القيم االجتماعية؛ القيم األخالقية

2017  - 026                                                                                                                مس 

بوخلراشف، حممد أمني.   329

. حممد أمني بوخلراشف، العتلي رضا؛ حتت إشراف نذير قندوزن/ االعداد النفسي قبل املنافسة وأثره أداء رياضي الكرايت دو أثناء املنافسة 

 سم30؛ . ص154- 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

	�



االعداد االنفسي؛ الكريت دو

2017 - 008                                                                                                                  مس 

بولعباس، مسية.   330

 30؛ .  ص224. - مسية بولعباس؛ حتت إشراف مصطفى عمروش/ مدى تأثري عنصر التنظيم على التسيري املوارد البشرية يف اإلحتادية 

.سم

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املنشآت الرياضية و املوارد البشرية : ماستر 

املوارد البشرية؛ االحتادات الرياضية

2014 - 102                                                                                                                  مس 

بولعسل، فرحات.   331

فرحات بولعسل، بوهنيبة وليد؛ حتت إشراف / دور حصة التربية البدنية و الرياضية يف تعزيز التعلم احلركي لدى تالميذ اوىل متوسط 

. سم30جداول ؛ . :  و85. - توهامي بوزكرية

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ التعلم احلركي

2019 - 023                                                                                                                  مس 

بومدين، حممد الطاهر.   332

حممد الطاهر بومدين، صالح سفيان؛ حتت إشراف / أثر حصة التربية البدنية والرياضة على السلوك االجتماعي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص112. - مجال الدين بومنجل

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماسر 

السلوك االجتماعي

2015 - 057                                                                                                                  مس 

بومراو، حياة.   333

	�



حياة بومراو؛ / سنة  " 18 - 16" مسامهة ممارسة األنشطة البدنية والرياضية يف التقليل من االضطرابات النفسية لدى التلميذ املراهقة 

. سم30؛ .  ص126. - حتت إشراف كرمي لعبان

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االضطرابات النفسية

2015 - 125                                                                                                                  مس 

بومهاين، عبد القادر.   334

عبد القادر بومهاين؛ /  سنة 18تاثري التدريب التباديل قصري قصري على السرعة اهلوائية القصوى و االيقاع القليب ناشئي كرة القدم اقل من 

. سم30؛ . ص183. - حتت إشراف عبد املالك بسكري

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ كرة القدم

2019 - 111                                                                                                                  مس 

بونرية، عبد اهلادي.   335

مريوة توفيق؛ حتت إشراف امحد ، عبد اهلادي بونرية، جامعي حممود/ مصادر الضغوط النفسية لدى اساتذة التربية البدنية و الرياضية 

. سم30؛ . ص99. - تيمطاوسني

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الضغوط النفسية

2019 - 174                                                                                                                  مس 

بويوسف، أو سامة.   336

. -جدي نورة؛ حتت إشراف بن حامد حممد، أو سامة بويوسف، زياين علي/ إنعكاس اإلتصال البداغوجي ألستاذ التربية البدنية والرياضة 

 سم30؛ . ص115 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

اإلتصال البداغوجي؛ التفاعل اإلجتماعي

	�



2017 - 077                                                                                                                  مس 

بيدوش، ياسر.   337

ياسر / سنة يف الرياضة املدرسية  ) 15 - 12( حتديد معايري التوجيه ملختلف مراكز اللعب يف كرة اليد لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30جداول ؛ . :  و132. - بوعنقود سليم؛ حتت إشراف لعموري حديوش، بيدوش، بن جين يعقوب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 007                                                                                                                  مس 

بيكه، البكاي.   338

. -البكاي بيكه؛ حتت إشراف مسعود شريفي/ واقع تكوين املوارد البشرية مبديريات و الرياضة و انعكاسه على العملية اإلدارية الرياضية 

. سم30؛ . ص156 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسري الرياضي : ماستر 

املوارد البشرية؛ االدارة الرياضية

2012 - 028                                                                                                                  مس 

تاجر، أمني.   339

. -أمني تاجر؛ حتت إشراف طارق ساكر/  سنة 12 - 9األلعاب الشبه الرياضية يف التنمية اجلانب احلركي احلسي لدى ممارسي كرة اليد 

. سم30؛ . ص114 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية

2012 - 009                                                                                                                  مس 

تاحي، مولود.   340

؛ . ص148. - مولود تاحي؛ حتت إشراف أمحد محزة غضبان/ اإلصابات الرياضية و عالقتها بدافعية اإلجناز لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30

	�



2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي املدرسي : ماستر 

االصابات الرياضية؛ دافية االجناز

2012 - 042                                                                                                                  مس 

تالة قلعة، زين الدين.   341

زين / األلعاب التعليمية أثناء حصة التربية البدنية والرياضة وأثرها يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية 

 سم30؛ . ص089. - الدين تالة قلعة؛ حتت إشراف سليم حداب

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االلعاب التعليمية؛ التحصيل الدراسي

2017 - 038                                                                                                                  مس 

تامة، نور الدين.   342

، نور الدين تامة، خذير أمحد/ أساليب تدريس النشاط الرياضي التربوي  و مدى انكاسها على التعلم احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص120. - علوش سيد علي؛ حتت إشراف وسيم بورايو

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم احلركة

2017 - 058                                                                                                                  مس 

تربح، حممد.   343

حممد تربح؛ حتت إشراف طارق / متطلبات إدارة اجلودة الشاملة من منظور املوارد البشرية مبديرية الشبيبة و الرياضة لوالية األغواط 

. سم30؛ . ص153. - ساكر

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

اجلودة

2012 - 006                                                                                                                  مس 

	�



تركي، طارق.   344

. ص199. - طارق تركي؛ حتت إشراف رشيد علوان/ واقع املراقبة و املتابعة الطبية لدى الرابطة احملترفة األوىل لكرة القدم صنف أكابر 

. سم30؛ 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

املتابعة الطبية؛ كرة القدم؛ الطب الرياضي

2014 - 032                                                                                                                  مس 

تزكرات، رابح.   345

رابح ) /  سنوات 10 - 07(تأثري البيئة الطبيعية من خالل اللعب احلر يف تنمية القدرات البدنية و احلركية لدى أطفال الفئة العمرية 

. سم30؛ .  ص150. - تزكرات؛ حتت إشراف رضوان بوخراز

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

الطفولة؛ علم احلركة

2014 - 018                                                                                                                  مس 

تزكريت، صفيان.   346

. سم30؛ .  ص84. - صفيان تزكريت؛ حتت إشراف نصر الدين قصري/ من الرعاية الرياضية إىل خلق تظاهرة رياضة 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوار د البشرية املنشأت الرياضية : ماستر 

الرعاية الرياضية

2015 - 194                                                                                                                  مس 

تشابون، لياس.   347

. سم30؛ .  ص249. - لياس تشابون، أيت قين سعيد الطاهر/ املتابعة الطبيعية ودورها يف تأهيل الالعبني املصابني يف رياضة كرة السلة 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

املتابعة الطبيعة؛ كرة السلة

	�



2015 - 011                                                                                                                  مس 

تعزيب، مونري.   348

مونري تعزيب؛ حتت إشراف رشيد / مدى تطبيق طلبة معهد التربية البدنية و الرياضة للمقاربة بالكفاءات خالل حصص التربية العلمية 

. سم30؛ . ص167. - علوان

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

للمقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2013 - 044                                                                                                                  مس 

تالحاج، صبيحة.   349

صبيحة تالحاج، لعوجيي حممد؛ / فاعلية استخدام األلعاب شبه رياضية يف تنمية املهارات احلركية األساسية لدى أطفال ما قبل املدرسة 

. سم30؛ .  ص177. - حتت إشراف مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي : ماستر 

األلعاب الشبه رياضة؛ املهارات احلركية

2015 - 145                                                                                                                  مس 

متاسيين، رضوان.   350

رضوان متاسيين؛ حتت / سنة  ) 22 - 17مراهقة متأخرة ( رياضة كمال األجسام و دورها يف تنمية مسة تقدير الذات لدى املراهقني 

. سم30؛ . ص097. - إشراف عبد احلميد بن شرنني

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

كمال األجسام؛ املراهقة

2012 - 066                                                                                                                  مس 

متبوكتو، ميينة.   351

. سم30؛ . ص170. - ميينة متبوكتو؛ حتت إشراف نصر الدين قصري/ دور حصة التربية البدنية يف اكتشاف املواهب الشابة 

	�



2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

املواهب الشابة

2012 - 007                                                                                                                  مس 

متيلة، كاسحي.   352

. - كاسحي متيلة؛ حتت إشراف نصر الدين قصري/ مسامهة اال اإلقتصادي يف رفع مداخيل األندية الرياضية احملترفة لكرة القدم 

. سم30؛ . ص104

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : الغدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

االدارة الرياضية

2012 - 065                                                                                                                  مس 

تناي، جياليل.   353

، جياليل تناي، شنوف مروان/ مهارات االتصال الساتذة التربية البدنية والرياضة و عالقتها بالرضى احلركي عند تالميذ االقسام النهائية 

. سم30؛ . ص158. - سوادة عبد الرمحن؛ حتت إشراف حيي بوطاليب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي  : 

تدريب رياضي؛ الرضا احلركي

2019 - 159                                                                                                                  مس 

توايتية، علي.   354

علي توايتية، تساق ادير /  سنة 18 - 15دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التخفيف من الضغط النفسي لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص163. - عثماوي احلسن؛ حتت إشراف حممد براهيمي، حممود

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

التربية البدنية؛ الضغط النفسي

2015 - 112                                                                                                                  مس 

توزوت، حممد.   355

	�



/  سنة 17 - 16لكرة القدم للفئة " دقة التهديف املناولة "فاعلية التمرينات املركبة يف تطوير تركيز االنتباه لبعض املهارات احلركية 

. سم30؛ .  ص92. - حممد توزوت؛ حتت إشراف سفيان نافع

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التمرينات املركبة؛ املهارات احلركية؛ كرة القدم

2014 - 097                                                                                                                  مس 

تومي، حسني.   356

حسني تومي؛ حتت إشراف عمار / دور النشاط البدين الرياضي التربوي يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى تالميذ مستوى الثالثة ثانوي 

. سم30؛ . ص128. - طاييب

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التفاعل االجتماعي

2017 - 087                                                                                                                  مس 

تونسي، سارة.   357

. سم30؛ . ص121. - سارة تونسي، وازي سارة؛ حتت إشراف حممد ثابت/ دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية املهارات االجتماعية 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

علم االجتماع الرياضي

2016 - 074                                                                                                                  مس 

تومير، لعموري.   358

 30؛ .  ص075. - لعموري تومير، صديقي وليد؛ حتت إشراف وليد صديقي/ التخطيط االستراتيجي للمؤسسات الرياضية اجلزائرية 

.سم

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

نشاط بدين رياضي

		



2019 - 116                                                                                                                  مس 

تيتوش، نبيلة.   359

نبيلة تيتوش، منار رابح؛ حتت / توجيهات و ارشادات املريب و تأثريها على درجة دافعية السلوك البيداغوجي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص152. - إشراف كرمي لعبان

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التوجيه؛ السلوك البيداغوجي

2016 - 085                                                                                                                  مس 

تيفورة، حممد امني.   360

دراسة ميدانية : العالقات البيداغوجية بني استاذ التربية البدنية و الرياضية و التلميذ يف ظل التدريس مبنهاج اجليل الثاين يف طور املتوسط 

. سم30جداول ؛ . :  ص130. - حممد امني تيفورة، قانة ايوب؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ لبعض متوسطات والية تيبازة 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ طرق التدريس

2019 - 098                                                                                                                  مس 

تيفورة، حممد امني.   361

حممد امني تيفورة، قانة / العالقة البيداغوجية بني استاذ التربية البدنية و التلميذ يف ظل التدريس مبنهاج اجليل الثاين يف الطور املتوسط 

.سم30؛ . ص124. - مرزوق طاهر؛ حتت إشراف مجال مرازقة، ايوب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 090                                                                                                                  مس 

ثابت، عبد احلليم.   362

مساعيلي يزيد؛ حتت ، عبد احلليم ثابت، بن براهيم فوضيل/ الكفاءة الذاتية لطلبة التربية البدنية و الرياضة و عالقتها بالتكيف االكادميي 

. سم30؛ . ص118. - إشراف حممد بن حامد

�





2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ التكيق االكادميي؛ الكفاءة الذاتية

2019 - 191                                                                                                                  مس 

ثامري، أمحد.   363

. - أمحد ثامري؛ حتت إشراف فتحي يوسفي/ واقع تدريس التربية البدنية والرياضة يف ظل املقاربة بالكفاءات يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص141

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات

2017 - 070                                                                                                                  مس 

جاب اخلري، ابوبكر.   364

حواس ، ابوبكر جاب اخلري، بازية فؤاد/ اجتاهات تالميذ الطور الثانوي يف حتقيق التوافق النفسي خالل حصة التربية البدنية و الرياضية 

. سم30جداول ؛ . :  و160. - مسعود؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 044                                                                                                                  مس 

جابر، فارس.   365

عيسى ، فارس جابر، سعيدي أمحد/  سنة 15 - 12أثر التربية البدنية والرياضة يف حتقيق التوافق االجتماعي لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص110. - حممد؛ حتت إشراف عبد النور لعموري حديوش

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التوافق االجتماعي

2016 - 123                                                                                                                  مس 

جاهل، يعقوب.   366

�
�



؛ . ص117. - يعقوب جاهل؛ حتت إشراف أمحد محزة غضبان/ أمهية اإلتصال يف توطيد العالمة بني رؤساء األندية الرياضية و مدربيهم 

. سم30

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

األندية الرياضية؛ االتصال

2012 - 090                                                                                                                  مس 

جايلب، ليندة.   367

؛ . ص173. - ليندة جايلب؛ حتت إشراف رشيد علوان/ ملمح شخصية الطلبة املقبلني على التكوين يف ميدان التربية البدنية والرياضة 

. سم30

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الشخصية

2015 - 171                                                                                                                  مس 

جبان، طاهر.   368

مزيدي ، طاهر جبان، عربوش زكرياء/ دور االسلوب التنافسي يف حتقيق اهداف حصة التربية البدنية و الرياضة يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص148. - ماسينيسا؛ حتت إشراف مراد شهات

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االسلوب التنافسي؛ حصة تربية البدنية و الرياضية

2016 - 119                                                                                                                  مس 

جحا، عبد الوهاب.   369

 - 9( دراسة حالة ممارسي رياضي الكارتيه مبتدئني : تاثري طريقة التدريب يف التسرب الرياضي لدى ممارسي رياضة الكارايت مبتدئني 

. سم30جداول ؛ . :  و91. - عبد الوهاب جحا؛ حتت إشراف نبيل الوايف) /  سنة 12

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

�
�



التدريب الرياضي؛ الكراتيه

2019 - 010                                                                                                                  مس 

جحنني، خالف.   370

خالف جحنني؛ / متثيالت األستاذ املثايل للتربية البدنية البدنية والرياضة عند الثانويني دراسة مقارنة بني الوسط الريفي و الوسط املدين 

. سم30؛ .  ص140. - حتت إشراف رشيد علوان

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

استاذ التربية البدنية و الرياضية

2015 - 138                                                                                                                  مس 

جدو، فيصل.   371

.  ص121. - فيصل جدو؛ حتت إشراف نذير قندوزن/ دور ممارسة الكرة الطائرة يف تعديل السلوك العدواين لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الكرة الطائرة؛ السلوك العدواين

2014 - 035                                                                                                                  مس 

جدي، خالد.   372

خالد جدي، لبوخ امساعيل؛ حتت إشراف خالد / دراسة مقارنة اجتاهات ممارسة االنشطة الرياضية اجلنسني يف الطور املتوسط و الثانوي 

. سم30؛ . ص48. - جدي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ املمارسة الرياضية

2019 - 168                                                                                                                  مس 

جديات، بالل.   373

بالل جديات، شراف حممد أمني؛ حتت ) /  سنة 18 - 15(دور التربية البدنية والرياضة يف خفض السلوك العدواين للتالميذ املراهقني 

�
�



. سم30؛ . ص184. - إشراف بالل كرفس

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املراهقة؛ السلوك العدواين

2015 - 026                                                                                                                  مس 

جربوب، أمال.   374

أمال جربوب، هباج وليد؛ حتت إشراف كرمي / كفاءة التسيري لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة ودورها يف حتقيق التفاعل البيداغوجي 

. سم30الناط البدين الرياضي املدرسي ؛ . : ص188. - لعبان

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التفاعل البيداغوجي

2015 - 064                                                                                                                  مس 

جطوط، أحسن.   375

كحلوش عبد اهللا؛ حتت ، أحسن جطوط، لونيسي عبد احلميد/ دور أستاذ البدنية والرياضة يف إنتقاء املتعلمني ملمارسة النشاط الالصفي 

. سم30؛ . ص149. - إشراف مصطفى بومجية

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

النشاط الرياضي الالصفي

2016 - 112                                                                                                                  مس 

جالل، عبد الرمحان.   376

باهي أمحد؛ حتت ، عبد الرمحان جالل، ربيح ابراهيم/ واقع االختيار و التوجيه لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة يف الطور الثانوي 

. سم30. - إشراف عبد اللطيف مشتة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التوجيه؛ االختيار

2017 - 074                                                                                                                  مس 

�
�



جالل، عبد اللطيف.   377

عبد اللطيف ) /  سنة 18 - 15( دور أستاذ التربية البدنية والرياضة يف حتقيق التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق يف املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص138. - جالل، جامع خليل؛ حتت إشراف حممد ابراهيمي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التوافق النفسي

2015 - 206                                                                                                                  مس 

جليلي، عباس.   378

 30؛ . ص094. - عباس جليلي؛ حتت إشراف رضوان بوخراز/ دراسة العالقة بني اإلضطرابات يف السلوك احلركي و التعلم املدرسي 

.سم

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

السلوك احلركي

2012 - 059                                                                                                                  مس 

مجاح، حممد.   379

ابوبكر؛ حتت إشراف نذير ، حممد مجاح، صياد/ عند اكابر رياضة اجلودو ) الفورمة ( احلمية الغذائية و انعكاساا على اللياقة البدنية 

 سم30؛ .  ص124. - قندوزن

2016: ر سيدي عبد اهللا . ب.ت .اجلزائر، م: التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

احلمية الغذائية؛ اجلودو

2016 - 169                                                                                                                  مس 

مجاح، حممد.   380

أبو بكر؛ حتت إشراف نذير ، حممد مجاح، صياد/ عند أكابر رياضة اجلودو ) الفورمة ( احلمية الغذائية و انعكاساا على اللياقة البدنية 

. سم30؛ . ص120. - قندوزن

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التريب الرياضي النخبوي : ماستر 

�
�



احلمية؛ التغذية؛ اجلودو

2016 - 169                                                                                                                  مس 

مجعي، رابح.   381

رابح مجعي؛ / انعكاس مهارات االتصال الستاذ التربية البدنية و الرياضية على دافعية التعلم لدى تالميذ املرحلة النهائية للتعليم املتوسط 

. سم30جداول ؛ . :  و106. - حتت إشراف حممد بن حامد

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 013                                                                                                                  مس 

جنايت، شوقي.   382

كرنان يوسف؛ ، شوقي جنايت، كحويل عبد الكرمي/ دور حصة التربية البدنية و الرياضة يف التقليل من الضغوطات النفسية لدى املراهقني 

. سم30؛ .  ص072. - حتت إشراف مولود حجيج

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

املراهقة؛ الضغوطات النفسية

2017 - 119                                                                                                                  مس 

جنادي، بالل.   383

بالل جنادي؛ / دور التغذية الراجعة يف حتسني مستوى التعلم احلركي عند تالميذ الطور املتوسط أثناء ممارسة النشاط البدين الرياضي 

. سم30؛ . ص119. - حتت إشراف نذير قندوزن

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

التغذية الراجعة؛ التعلم احلركي

2012 - 008                                                                                                                  مس 

جنادي، حممد.   384

�
�



حممد جنادي، ألعيمش حممود؛ حتت إشراف فتحي / أمهية و دور التحضري البدين يف التقليل من اإلصابات الرياضية عند العيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص156. - يوسفي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التحضري البدين؛ كرة القدم

2015 - 156                                                                                                                  مس 

جندل، جهاد.   385

الرضا الوظيفي و عالقتة مبردودية استاذ التربية البدنية والرياضة يف الطور املتوسط دراسة ميدانية لبعض متوسطات مديرية التربية لوالية 

. سم30؛ . ص112. - مداين صديق؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني، جهاد جندل، واري تنهنان/ بومرداس و اجلزائر شرق 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الرضا الوظيفي

2017 - 045                                                                                                                  مس 

جواح، شفيق.   386

. ص121. - شفيق جواح، كرار إسالم؛ حتت إشراف حممد براهيمي/ اإلصابات الرياضية و تأثريها على مستوى األداء لالعيب كرة اليد 

. سم30؛ 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

اإلصابات؛ كرة اليد

2015 - 179                                                                                                                  مس 

جوادي، نوارة.   387

نوارة جوادي؛ حتت / تطبيق املزيج التسويقي يف االندية الرياضية احملترفة لكرة القدم اجلزائرية يف ظل اجناح مشروع االحتراف الرياضي 

. سم30؛ . ص135. - إشراف عمار طييب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي؛ التسويق؛ االحتراف الرياضي

�
�



2019 - 139                                                                                                                  مس 

جوادي، يونس.   388

شكال ، يونس جوادي، لودية عمر/ واقع مواكبة اساتذة التربية البدنية والرياضة التدريس باملقاربة بالكفاءات يف ظل املنهج اجلديد 

 سم30؛ . ص115. - موسى؛ حتت إشراف حممد ابوشوكان

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 112                                                                                                                  مس 

جوبر، خالد.   389

خالد جوبر؛ حتت إشراف أمحد محزة / منط املناخ التنظيمي و عالقته بالرضا الوظيفي لإلطارات اإلدارية العاملية مبديرية الشباب و الرياضة 

. سم30؛ . ص193. - غضبان

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

املناخ التنظيمي؛ الرضا الوظيفي

2012 - 103                                                                                                                  مس 

جوجي، العباس.   390

؛ . ص139. - العباس جوجي، تيجار يسني؛ حتت إشراف عبد الكرمي معزيز/ دور اإلتصال اإلداري يف حتسني إدارة أندية كرة القدم 

. سم30

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة و التسيري الرياضي : ماستر 

اإلتصال االداري؛ كرة ةالقدم

2016  - 079                                                                                                                مس 

جودي، املعتز باهللا.   391

املعتز باهللا جودي؛ - / الطورين املتوسط  و الثانوي - مدى مسامهة املشرف التربوي يف حتقيق أهداف مادة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص115. - حتت إشراف عبد النور حشمان

�
�



2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

املشرف التربوي؛ حصة التربية البدنية و الرياضية

2012 - 004                                                                                                                  مس 

جودي، رشيد.   392

رشيد جودي؛ حتت إشراف - / صنف أكابر - عالقة اإلصابات الرياضية بدافعية اإلجناز أثناء حصة التدريب الرياضي لالعيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص167. - مولود هواورة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

اإلصابات؛ كرة القدم؛ دافعية االجناز

2015  - 027                                                                                                                مس 

حاج عيسى، ناصر الدين.   393

ناصر الدين حاج عيسى؛ / التعزيز االجيايب وأثره يف تطوير األداء احلركي يف حصة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ .  ص120. - حتت إشراف محيدة قاصدي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

األداء احلركي؛ علم احلركة

2015 - 163                                                                                                                  مس 

حاج مسعود، شريفة.   394

شريفة حاج مسعود، رغيس ليلية؛ حتت إشراف / واقع األداء التدريسي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة يف ظل املقاربة بالكفاءات 

. سم30؛ . ص121. - عبد احلميد بن شرنني

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات

2017- -099                                                                                                                  مس 

�
	



حاج موسى، إميان.   395

إميان حاج موسى، معلوم عبد / الرياضي يف التخفيف من حدة مرض السرطان - دراسة مدى وعي املريض بأمهية ممارسة النشاط البدين 

. سم30؛ .  ص171. - الوهاب؛ حتت إشراف رشيد بلونيس

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

الصحة الرياضية

2015 - 202                                                                                                                  مس 

حافظ، جنيب.   396

. - جنيب حافظ؛ حتت إشراف عبد الرمحان شلغوم/ عامل اإلرتباط بني خمتلف القياسات اإلنتروبومترية و نتائج عدائي السرعة 

. سم30؛ . ص108

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

عدائي السرعة؛ القياسات االنتروبولوجيا؛ العاب القوى

2012 - 108                                                                                                                  مس 

حامة، عادل.   397

عادل حامة؛ حتت / أمهية اإلتصال التربوي بني أستاذ التربية البدنية والرياضة وتالميذ السنة الثالثة ثانوي يف حتقيق االهداف املنشودة 

. سم30. - إشراف حممد ثابت

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

اإلتصال التربوي

2014 - 006                                                                                                                  مس 

حامة، منري.   398

منري حامة؛ حتت إشراف / مدى تطبيق أستاذ التربية البدنية و الرياضة يف الطور الثاين من التعليم اإلبتدائي التدريس باملقاربة بالكفاءات 

. سم30؛ . ص177. - رشيد علوان

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

��




طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات

2012 - 032                                                                                                                  مس 

حجاج، شعيب.   399

شعيب حجاج، سايب / التدريب الدائري ودوره يف تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية لدى عدائي املسافات املتوسطة   صنف أواسط 

. سم30؛ .  ص94. - عدالن؛ حتت إشراف عمار طييب

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التدريب الدائري؛ اللعاب القوى

2016 - 150                                                                                                                  مس 

حجاز، يوسف.   400

يوسف حجاز، جدو هشام؛ /  سنة 19 - 17لالعيب كرة اليد صنف اواسط ) إياب( دينامكية تغيري الصفات البدنية يف مرحلة املنافسة 

. سم30؛ . ص104. - حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

الصفات البدنية؛ كرة اليد

2016 - 153                                                                                                                  مس 

حجازي، سلسبيل.   401

سلسبيل حجازي؛ حتت / األسباب اخلارجية املؤدية حلدوث إصابة رياضية خالل حصة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص105. - إشراف مولود هواورة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

االصابات

2015 - 147                                                                                                                  مس 

حداد، سعاد.   402

���



. - سعاد حداد؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ دور استخدام بعض أساليب التدريس يف تنمية دافعية التعلم لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص139

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

دافعية التعلم؛ طرق التدريس

2015 - 139                                                                                                                  مس 

حدادي، سعاد.   403

سعاد حدادي، سردوك مساح؛ حتت / تأثري النشاط البدين الرياضي التربوي يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص123. - إشراف حيىي بوطاليب

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي التربوي : ماستر 

التفاعل االجتماعي

2015 - 157                                                                                                                  مس 

حداش، مسرية.   404

. - مسرية حداش؛ حتت إشراف رابح عبورة/ إنعكاس التقييم يف البكالوريا الرياضية على دافعية التعلم لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي 

. سم30؛ . ص146

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

البكالوريا الرياضية؛ الدافعية؛ دافعية التعلم

2013 - 043                                                                                                                  مس 

حداوي، موسى.   405

موسى حداوي، ربيعي اهلادي؛ / سنة  ) 18 - 15( األنشطة البدنية التربوية ودورها يف تنمية دافعية اإلجناز لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص170. - حتت إشراف عقيلة زاوي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاطالبدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االنشطة البدنية التربوية؛ دافعية اإلجناز

���



2015  - 048                                                                                                                مس 

حدو ش، وسام.   406

. وسام حدو ش؛ حتت إشراف الوايف نبيل/ دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التقليل من العنف املدرسي عند تالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص111- 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

العنف املدرسي؛ السلوك العدواين

2015 - 170                                                                                                                  مس 

حدوش، أمحد أمني.   407

؛ . ص138. - أمحد أمني حدوش؛ حتت إشراف عبد السالم مقبل الرميي/ مسامهة النشاط البدين يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي 

. سم30

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التوافق النفسي االجتماعي

2016 - 104                                                                                                                  مس 

حريت، سيد أمحد.   408

. - سيد أمحد حريت؛ حتت إشراف مولود هواورة/ كفاءة املسريين و دورهم يف إدارة األزمات املالية ألندية القسم املمتاز لكرة السلة 

. سم30؛ . ص208

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

األزمات املالية

2012 - 050                                                                                                                  مس 

حرزوز، حلسن.   409

حلسن حرزوز، زواق عادل؛ حتت / فعالية استخدام الوسائل التعليمية يف حتقيق اهداف التربية البدنية والرياضة يف املستوى الثانوي 

 سم30؛ . ص123. - إشراف رابح عبورة

���



2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الوسائل التعلمية؛ طرق التدريس

2017 - 089                                                                                                                  مس 

حسايين، أيوب.   410

؛ . ص114. - أيوب حسايين؛ حتت إشراف حكيم حرييت/ تأثري النشاط اإلدراكي على حركية الرياضي يف الفنون القتالية أثناء الرتال 

. سم30

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

الفنون القتالية؛ علم احلركة

2012 - 083                                                                                                                  مس 

حسناوي، أسامة شكيب.   411

أسامة شكيب حسناوي، رماس عبد اهللا؛ / انعكاس املعاملة الوالدية على سلوك تالميذ طور املتوسط خالل حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص183. - حتت إشراف امرية بن عكي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

سلوك التالميذ

2015 - 066                                                                                                                  مس 

حسنيو، يوسف.   412

؛ .  ص220. - يوسف حسنيو؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ مسامهة التكوين املستمر للمواهب الرياضية من حيث اجلانب البيداغوجي 

. سم30

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التكوين املستمر؛ البداغوجي

2017 - 152                                                                                                                  مس 

���



حسيين، أمني.   413

عبد ، أمني حسيين، توايت/ دور أستاذ التربية البدنية و الرياضة يف اكتشاف و توجيه املواهب الشابة يف ألعاب القوى يف املرحلة املتوسط 

. سم30؛ .  ص135. - الرؤوف؛ حتت إشراف مراد شهات

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

املواهب الشابة؛ النتقاء؛ التوجيه؛ العب القوى

2016 - 127                                                                                                                    مس

حشمان، حممد املختار.   414

حممد املختار حشمان؛ حتت إشراف كمال / تأثري اإلتصال البيداغوجي على السلوك اإلجتماعي لتالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط 

. سم30؛ . ص131. - بن عقيلة

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإلتصال البيداغوجي

2013 - 060                                                                                                                  مس 

حطايب، رضا.   415

. - رضا حطايب؛ حتت إشراف حكيم حرييت- / النخبة العاملية - الوزن الثقيل - اخلصائص املورفولوجية ألبطال رياضة الكيك بوكسينغ 

 سم30؛ .  ص81

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

اخلصائص املورفولوجية؛ الكيك بوكسينغ

2014 - 095                                                                                                                  مس 

حكومي، إسالم شوقي.   416

. سم30؛ . ص154. - إسالم شوقي حكومي؛ حتت إشراف كمال بن عقيلة/ واقع تسيري الرياضة املدرسية يف اجلزائر 

2012 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

���



الرياضة املدرسية

2012 - 077                                                                                                                  مس 

حكيم، كراب.   417

كراب حكيم؛ حتت إشراف ) /  سنة 17فئة أقل من ( دراسة عالقة القوة و السرعة مع القدرة يف العمل العضلي للرياضيني الناشئني 

. سم30؛ . ص120. - بوحال فيصل

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي تنافسي : ماستر 

القوة؛ السرعة؛ الناشئني

2014 - 079                                                                                                                  مس 

حالل، حممد عبد اجلليل.   418

بن ، حممد عبد اجلليل حالل، رمحون ياسر/ النشاطات الالصفية و دودها يف تنمية التفاعل  االجتماعي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص147. - محودة حممد نوفل؛ حتت إشراف نبيل صاحل الوايف

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

النشاطات الالصفية؛ التفاعل االجتماعي

2016 - 130                                                                                                                  مس 

حلو، امحد.   419

. امحد حلو؛ حتت إشراف رابح عبورة) /  سنة 15 - 13( دراسة أثر االتزان على حتسني دقة التصويب لدى العيب كرة القدم فئة أشبال 

. سم30؛ .  ص135- 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

دقة التصويب؛ كرة القدم

2014 - 016                                                                                                                  مس 

محادن، عبد النور.   420

؛ . ص153. - عبد النور محادن، بولعراس رضوان؛ حتت إشراف راضية عماروش/ النظام الغذائي تاثريه على عدائي املسافات القصرية 

���



. سم30

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ التغذية

2019 - 131                                                                                                                  مس 

محادن، جنيب.   421

/ مسامهة الوسائل التعليمية التربوية يف استبعاد التالميذ لدرس التربية البدنية مبرحلة التعليم املتوسط يف ظل منهاج املقاربة بالكفاءات 

 سم30؛ . ص112. - جنيب محادن؛ حتت إشراف مولود هواورة

2014: سيدي عبد اهللا . ر.ب.ت.اجلزائر، م: النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الوسائل التعليمية؛ املقربة بالكفاءات

2014 - 030                                                                                                                  مس 

محادو، محيدة.   422

محيدة محادو، شايب صارة؛ حتت / دور األلعاب الشبه الرياضية يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي تدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط 

. سم30؛ . ص 107. - إشراف حممد ثابت

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية؛ التواق النفسي االجتماعي

2016 - 070                                                                                                                  مس 

محادو، حيضر.   423

حيضر محادو؛ حتت / واقع استعمال األلعاب الشبه رياضية لتنمية اجلانب احلسي احلكي لدى تالميذ الطور اإلبتيدائي بوالية الوادي 

. سم30؛ . ص101. - إشراف رشيد علوان

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي املدرسي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية

2012 - 102                                                                                                                  مس 

���



محادي، حممد الطاهر.   424

حممد الطاهر محادي، بن  ) / 14 - 11(دور الرياضات اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدائية لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط 

. سم30؛ . ص125. - مداين حممد؛ حتت إشراف الطاهر بريكي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط البدين الرياضي مدرسي : ماستر 

الرياضة اجلماعية؛ السلوك العدواين

2015 - 092                                                                                                                  مس 

محادي، حممد الطاهر.   425

حممد الطاهر محادي، / سنة  ) 14 - 11(دور الرياضة اجلماعية يف التقليل من السلوكات العداونية لدى تالميذ مرحلة التعلم املتوسط  

. سم30؛ . ص125. - بن مداين أسامة؛ حتت إشراف الطاهر بريكي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

الرياضات اجلماعية؛ السلوك العدواين

2015 - 092                                                                                                                  مس 

محارنية، الطيب.   426

الطيب محارنية؛ حتت إشراف حمند ) /  سنة 18 - 16( دور التربية البدنية والرياضية يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي لفئة املراهقني 

. سم30؛ . ص129. - أكلي بن عكي

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التوافق النفسي

2014 - 093                                                                                                                  مس 

محايل، نادية.   427

. ص208. - نادية محايل؛ حتت إشراف نصر الدين قصري/ دور املؤسسات اإلقتصادية يف إجناح مشروع اإلحتراف الرياضي يف اجلزائر 

. سم30؛ 

2012 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : إدارة وتسيري الرياضي : ماستر 

���



اإلحتراف الرياضي

2012 - 074                                                                                                                  مس 

محاين، سعيدة.   428

سعيدة محاين، محانة حياة؛ حتت إشراف كمال - / صنف أكابر - دور التحضري النفسي يف حتقيق مسات الدافعية لدى العيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص144. - بوعجناق

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التحضري النفسي؛ كرة القدم؛ الدافعية

2015 - 136                                                                                                                  مس 

محداش، أمني.   429

أمني محداش؛ حتت / دور القيادة اإلستراتيجية للرابطة االوملبية للرياضة املدرسية يف تطوير الرياضة من خالل إبراز املواهب و توجيهها 

. سم30؛ .  ص98. - إشراف سفيان نافع

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري املنشآت الرياضية و املوارد البشرية : ماستر 

القيادة ااإلستراتيجية؛ الرياضة املدرسية؛ الرابطة االوملبية

2013 - 023                                                                                                                  مس 

محداوي، ربيع.   430

. - ربيع محداوي؛ حتت إشراف كمال بن عقيلة/ واقع تدريس التربية البدنية و الرياضة يف ظل املقاربة بالكفاءات يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص129

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2012 - 049                                                                                                                  مس 

محدي، كلثوم.   431

��	



. سم30؛ . ص142. - كلثوم محدي؛ حتت إشراف عبد الرمحان شلغوم/ اإلتصال و تأثريه على تنظيم اإلدارة الرياضية 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

االدارة الرياضية؛ االتصال

2013 - 049                                                                                                                  مس 

محر العني، هشام.   432

هشام محر العني، حوات حممد؛ حتت ) /  سنة 12 - 15( دور الرياضة اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراهقني 

 سم30؛ .  ص098. - إشراف مجال مرازقة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

الرياضات اجلماعية

2017 - 105                                                                                                                  مس 

محراوي، لونيس.   433

لونيس محراوي، أميش محزة؛ حتت إشراف / دور أستاذ التربية البدنية والرياضة يف تنمية بعض الكفاءات لدى تالميذ السنة األوىل ثانوي 

. سم30؛ . ص114. - صاحل رياض دوار

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الكفاءات الرياضية

2017 - 020                                                                                                                  مس 

محزاوي، حممد أمني.   434

. سم30؛ . ص96. - حممد أمني محزاوي؛ حتت إشراف مجال سكارنة/ دور االتصال االداري يف تسيري املنشأت 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

االتصال اإل داري

2015 - 109                                                                                                                  مس 

��




محزة، بن مرزوق.   435

، سليمان، بن مرزوق محزة، نوجيمي/ اإلتصال البيداغوجي للمريب و مسامهة يف رفع دافعية التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30 ؛ 125. - احلسن؛ حتت إشراف نبيل صاحل الوايف، وانس

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإلتصال البداغوجي؛ الدافعية

2016 - 019                                                                                                                  مس 

محو، علي حممد.   436

، علي حممد محو، امي امحد/ مهارات االتصال لدى استاذ التربية البدنية والرياضة وعالقتها بدافعية االجناز لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ .  ص124. - هالوي حممد؛ حتت إشراف عبد النور لعموري حديوش

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : املاستر 

مهارات االتصال؛ دافعية االجناز

2016 / 095                                                                                                                  مس 

محودة، ابراهيم.   437

. - ابراهيم محودة؛ حتت إشراف سليم حداب" / دو - الكاريت " دور التسيري االداري الناجح للمنشآت الرياضية على االرتقاء برياضة 

. سم30؛ . ص143

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إ دارة و تسيري املنشات الرياضية : ماستر 

دو- التسيري االداري؛ الكاريت 

2014 - 073                                                                                                                  مس 

محودة، انيس.   438

، انيس محودة، جمنون حممد االمني) / اكابر الفريق الوطين كيمييت ( حتديد مستوى النضج التكتيكي لدى مصارعي النخبة اجلزائريني  

. سم30جداول ؛ . :  و111. - هباش زكرية؛ حتت إشراف لعموري حديوش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

���



التدريب الرياضي؛ الرياضات القتالية

2019 - 040                                                                                                                  مس 

محودة، حممد ملني.   439

حممد ملني محودة، بروان خالد؛ حتت إشراف توفيق ايت / اإلنقاص السريع للوزن وأثره على مستوى القلق عند مصارعي رياضة اجلودو 

.سم30؛ . ص102. - عمار

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

القلق؛ اللياقة

2017 - 098                                                                                                                  مس 

محور، أزواو.   440

أزواو محور، بوفضة / مسامهة بعض السلوكات البيداغوجية للمريب يف حتسني األداء احلركي أثناء حصة التربية البدنية لدى الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص167. - شرنان كهينة؛ حتت إشراف كرمي لعبان، مسيحة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضة : ماستر 

السلوكات البداغوجية؛ األداء احلركي

2017 - 121                                                                                                                  مس 

محوش، بوعالم.   441

بوعالم محوش، مرزقالل حممد  هربان حممد صاحل؛ / واقع تدريس التربية البدنية والرياضة يف ظل املقاربة بالكافاءات يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص117. - حتت إشراف رابح عبورة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات

2016 - 003                                                                                                                  مس 

محوين، مايسة زهور.   442

���



مايسة زهور محوين، مشرف - / احلوافز املعنوية االجيابية وأثرها يف تعديل السلوك البيداغوجي للتالميذ حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص107. - نبيلة؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي الرياضي املدرسي : ماستر 

السلوك البيداغوجي

2015 - 158                                                                                                                  مس 

محيدوش، أسامة.   443

أسامة / املدية - تيبازة - اإلدارة الرياضية و دورها يف تسيري املنشآت الرياضية دراسة متحمورة حول املركبات الرياضية باب الزوار 

. سم30؛ . ص113. - محيدوش؛ حتت إشراف مولود هواورة

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

املنشآت الرياضية

2012 - 061                                                                                                                  مس 

محيدي، زايد.   444

 091. - زايد محيدي، سعيدي محزة؛ حتت إشراف كمال بوعجناق/ أثر األلعاب الشبه على دافعية التعلم لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االلعاب الشبه الرياضية؛ دافعية التعلم

2017 - 052                                                                                                                  مس 

محيدي، سيدعلي.   445

سيدعلي محيدي؛ حتت إشراف حممد / دور االلعاب الشبه رياضية يف تنمية اال االجتماعي و العاطفي يف حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص122. - بوراس

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية

���



2016 - 154                                                                                                                  مس 

حنوش، أعمريوش.   446

أعمريوش حنوش؛ / سنة  ) 15 - 14(دور التخطيط يف التدريب الرياضي للرفع من مستوى األداء الرياضي لدى الناشئني يف كرة اليد 

. سم30؛ .  ص126. - حتت إشراف عبد اللطيف مشتة

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي خنبوي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ التخطيط الرياضي

2012 - 036                                                                                                                  مس 

حيلة، طارق.   447

دراسة ميدانية لفريق كرة القدم  ) : leger luc-  ليك جلي ( تاثري فترة االداء الرياضي على نتائج القدرات اهلوائية من خالل اختبار 

. سم30جداول ؛ . :  ص97. - طارق حيلة؛ حتت إشراف مصطفى بسكري/  سنة 19صنف اقل من - مولودية اجلزائر 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ القدرات اهلوائية

2019 - 079                                                                                                                  مس 

خالد، بعيليش.   448

محزة ملياين؛ ، بعيليش خالد، خالد بلعابد/ دور التربية البدنية والرياضة يف احلفاظ على القيم الثقافية لدى املراهقني يف ظل حتديات العوملة 

. سم30؛ . ص139. - حتت إشراف رابح عبورة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

القيم الثقافية؛ العوملة

2016 - 052                                                                                                                  مس 

خباب، امحد خليل.   449

عرقوب حسان؛ حتت إشراف عبد املالك ، امحد خليل خباب، خثري حيىي/ املقاربات احلديثة لتمكني محولة التدريب يف كرة القدم 

. سم30؛ . ص175. - بسكري

���



2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

محل التدريب؛ كرة القدم

2017 - 088                                                                                                                  مس 

خربة، وليد.   450

/ سنة  ) 18  - 15( السلوك القيادي ألساتذة التربية البدنية والرياضة وعالقته بتماسك مجاعة التالميذ يف الطور التعليم الثانوي من 

. سم30؛ .  ص149. - وليد خربة، عراجبي  هشام؛ حتت إشراف يوسف بن حديد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

السلوك القيادي

2017 - 109                                                                                                                  مس 

خقياين، خضري مسعود.   451

.  ص123. - خضري مسعود خقياين؛ حتت إشراف امحد شنايت/  و دوره يف رفع كفاءة اداء االدارة الرياضية ISOنظام اجلودة العلمي 

. سم30جداول ؛ : 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

ISOادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية؛ نظام اجلودة العاملي  

2019 - 005                                                                                                                  مس 

خالدي، حممد أمني.   452

حممد أمني / ظاهرة االختالط يف حصة التربية البدنية و الرياضة و مدى انعكاسها على التوافق النفسي االجتماعي لتالميذ التعليم الثانوي 

. سم30؛ . ص138. - حمراز فروق؛ حتت إشراف مصطفى بوترية، خالدي، بلمادي عبد اهللا

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

التوافق النفسي االجتماعي

2017 - 145                                                                                                                  مس 

���



خالف، علي.   453

علي خالف؛ حتت إشراف أمحد / تأثري حصة التربية البدنية و الرياضة على عالقة البيداغوجية بني األستاذ و التلميذ يف الطور الثانوي 

. سم30. - محزة غضبان

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

البيداغوجيا؛ العالقات البيداغوجية

2012 - 031                                                                                                                  مس 

خالل، ليديا.   454

ليديا خالل؛ حتت إشراف شريف مصطفى / الكفاءات التدريسية لدى اساتذة التربية البدنية والرياضية ودورها يف تفعيل احلصة التعليمية 

.سم30؛ . ص150. - بورنان

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدسي : ماستر 

الكفاءات التدربسية

2014  - 071                                                                                                                مس 

خلفاوي، عبد الرمحان.   455

. ص143. - عبد الرمحان خلفاوي، فاتح طوبال؛ حتت إشراف مصطفى بوترية/ دور الوسائل التعليمية يف رفع مستوى التربية والرياضة 

. سم30؛ 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الوسائل التعليمية؛ طرق التدريس

2017 - 034                                                                                                                  مس 

خليفي، صهيب.   456

صهيب خليفي، خليج أمحد؛ حتت ) /  سنة 15 - 12(دور الرياضات اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراهقني 

. سم30؛ .  ص110. - إشراف مجال زعبوب

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

���



الرياضات اجلماعية؛ السلوكات العدوانية

2015 - 133                                                                                                                  مس 

مخون، حنان.   457

يف حصة التربية البدنية و )  سنة 12 - 9الطفولة املتأخرة ( دور التغذية الرجعية يف استثارة السلوك احلركي لتالميذ السنة األوىل متوسط 

. سم30؛ . ص116. - حنان مخون؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ الرياضة 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التغذية الرجعية علم احلركة

2013 - 037                                                                                                                  مس 

مخيسي، وليد.   458

وليد مخيسي، خبوز فضيل؛ / دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التخفيف من القلق التنافسي لدى تالميذ لدى تالميذ الطور املتوسط 

 سم30؛ . ص117. - حتت إشراف مجال مرازقة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

القلق

2017 - 044                                                                                                                  مس 

خياري، بدر الدين.   459

بدر الدين خياري، / سنة  ) 18 - 15( مدى سلسلة التربية البدنية والرياضة يف احلد من ظاهرة القلق الدراسي يف الطور الثانوي 

.سم30؛ . ص188. - قرور ابراهيم؛ حتت إشراف يوسف بن حديد، حباكمي عبد السالم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

القلق

2017 - 174                                                                                                                  مس 

خيثر، ابتسام.   460

���



ابتسام خيثر، / مسامهة األنشطة البدنية والرياضة يف تعديل قلق املنافسة أثناء حصة التربية البدنية والرياضة عند تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص197. - طالب ناصر؛ حتت إشراف حممد رياض فحصي، خوجة صالح الدين

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

قلق املنافسة

2017 - 171                                                                                                                  مس 

خريات، عادل.   461

دور أبعاد الشخصية يف حتديد السلوك املقاوم أو السلوك املساند لدى تالميذ التربية البدنية والرياضة لتطبيق املقاربة بالكفاءات يف الطور 

. سم30؛ . ص181. - عادل خريات؛ حتت إشراف رشيد علوان/ الثانوي 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات

2015 - 140                                                                                                                  مس 

خرياين، بالل.   462

؛ .  ص162. - بالل خرياين؛ حتت إشراف طارق ساكر/ الرياضة املدرسية ودورها يف التكيف اإلجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الرياضة املدرسية؛ التكيف اإل جتماعي

2015 - 172                                                                                                                  مس 

دايل، اكلى.   463

ريغي نور ، اكلى دايل، مكي رابح/ سنة  ) 15 - 12( دور الرياضة اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراهقني من 

. سم30؛ .  ص60. - اهلدى؛ حتت إشراف حممد براهيمي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي : ماستر 

الرياضات اجلماعية؛ السلوك العدواين

���



2017 - 176                                                                                                                  مس 

داودي، عبد الرزاق.   464

عبد الرزاق داودي، لعماري حلسن؛ / سياسة التسويق الرياضي يف االندية الرياضة احملترفة و تأثريها على تنمية رياضة كرة القدم اجلزائرية 

. سم30؛ . ص186. - حتت إشراف نصر الدين قصري

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التسويق الرياضي؛ االحتراف الرياضي

2015 - 003                                                                                                                  مس 

دبازي، محزة.   465

. - محزة دبازي؛ حتت إشراف مصطفى عمروش/ دور املنشآت الرياضية يف التخفيف من السلوك العدواين لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص103

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املنشأت الرياضية؛ السلوك العدواين

2013 - 033                                                                                                                  مس 

دبوب، عبد اللطيف.   466

عبد اللطيف دبوب، حسني سلسبيل؛ حتت إشراف مولود / مسامهة وظائف اإلدارة يف التنمية املوارد البشرية يف االحتادية اجلزائرية 

. سم30؛ . ص127. - هواورة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأ ت : ماستر 

املوارد البشرية؛ االحتادية اجلزائرية

2015 - 148                                                                                                                  مس 

دحام، عبد احلق.   467

. عبد احلق دحام؛ حتت إشراف كمال بوعجناق/  سنة 15 - 13فعالية برنامج تدرييب مقترح لتطوير صفة السرعة عند العيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص125- 

��	



2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة القدم؛ السرعة

2012 - 010                                                                                                                  مس 

دمحاين، عبد الكرمي.   468

. - عبد الكرمي دمحاين، ساملي يوسف؛ حتت إشراف حيىي بوطاليب/ واقع التخطيط يف املنشأت الرياضية وانعكاسه على املردود الرياضي 

. سم30؛ . ص101

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة وتسيري املنشأت الرياضية واملوارد البشرية : ماستر 

التخطيط االداري؛ املردود الرياضي

2016 - 055                                                                                                                  مس 

دمحاين، عبد ايد.   469

. - عبد ايد دمحاين؛ حتت إشراف رياض فحصي/  سنة 12أثر الربنامج التدرييب اخلاص يف حتسني السرعة عند العيب كرة القدم حتت 

. سم30؛ . ص130

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة القدم؛ السرعة؛ الصفة احلركية

2013 - 032                                                                                                                  مس 

دمحاين، لياس.   470

 - 2014عالقة إحراز النتائج الرمسية باستقرار مدريب أندية القسم الوطين األول احملترف لكرة القدم اجلزائرية خالل املوسم الرياضي 

. سم30؛ . ص185. - لياس دمحاين، زموش مسينيسا؛ حتت إشراف رحيمة بن بوستة / 2015

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم

2015 - 154                                                                                                                  مس 

��




دحنون، عبد الرحيم.   471

. عبد الرحيم دحنون؛ حتت إشراف مجال سكارنة/ دور حصة التربية البدنية والرياضة يف ختفيف القلق عند النفسي لدى تالميذ البكالوريا 

. سم30؛ . ص134- 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

القلق؛ علم النفس العصيب

2015 - 165                                                                                                                  مس 

دراجي، محزة.   472

محزة دراجي؛ حتت / انعكاس التدريس على طريق املقاربة بالكفاءات على حتسيس بعض املهارات احلركية لدى متعلمي الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص145. - إشراف مراد شهات

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات؛ املهارات احلركية؛ طرق التدريس

2017 - 081                                                                                                                  مس 

دراجي، عبد اللطيف.   473

عبد اللطيف دراجي، بن قسمية عبد القادر؛ / مسامهة استاذ التربية البدنية والرياضة يف تنمية دافعية االجناز لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص112. - حتت إشراف رفيقة شبحي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ دافعية االجناز

2019 - 138                                                                                                                  مس 

دراجي، مراد.   474

؛ .  ص198. - مراد دراجي؛ حتت إشراف مجال عباس/ تطوير مستوى املهارات التقنية لدى العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة 

. سم30

Tôle métallique perforation : 2012اجلزائر، : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

���



املهارات التقنية؛ كرة القدم

2012 - 038                                                                                                                  مس 

دربال، خدجية.   475

ضربان ، خدجية دربال، هوارى اكرام/ دور التغذية الرجعية يف حتسني مستوى التعلم احلركي لدى طلبة معهد التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص121. - ابتسام؛ حتت إشراف سيد علي مسسوم

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية  و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التغذية الرجعية؛ التعلم احلركي

2016 - 103                                                                                                                  مس 

دريد، صفي الدين.   476

. - صفي الدين دريد؛ حتت إشراف أمحد شنايت/ أثر النشاط البدين الرياضي التربوي على السلوك العدواين لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص128

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

السلوك العدواين

2012 - 086                                                                                                                  مس 

دريسي، عبدالكرمي.   477

عبدالكرمي دريسي؛ حتت إشراف عبد السالم مقبل / الصعوبات املهنية الليت تواجه أستاذ التربية البدنية والرياضة يف املؤسسات التربوية 

. سم30؛ . ص128. - الرميي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الصعوبات املهنية؛ املؤسسات التربوية

2015  - 012                                                                                                                مس 

دشيشة، حممد االمني.   478

���



دراسة ميدانية لبعض : مسامهة النشاط البدين الرياضي يف التخفيف من بعض الضغوطات النفسية لدى املراهقني يف املرحلة الثانوية 

. سم30جداول ؛ . :  و149. - حممد االمني دشيشة، رباحي امينة؛ حتت إشراف رابح عبورة/ الثانويات لوالية تيبازة 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط  البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط  البدين الرياضي التربوي؛ الضغوط النفسية

2019 - 038                                                                                                                  مس 

دعاشي، عادل.   479

عادل دعاشي، / معوقات تطبيق التدريس وفق بيداغوجية املقاربة بالكفاءات يف مادة التربية البدنية والرياضة لدى اساتذة الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص118. - بن حراث نسيم؛ حتت إشراف صبرية ماهور باشا

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماسر 

املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2016 - 018                                                                                                                  مس 

دقواح، عبد الرحيم.   480

عبد الرحيم دقواح، ميموين عبد / مدى تنعكاس حصة التربية البدنية و الرياضية على التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة االوىل ثانوي 

. سم30جداول ؛ . :  ص158. - اهللا؛ حتت إشراف عبد احلق قرومي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ التحصيل الدراسي

2019 - 085                                                                                                                  مس 

دقيش، هام.   481

هام دقيش، مقدم خلضر؛ حتت إشراف مجال / دور حصة التربية البدنية والرياضة يف حتقيق التفاعل االجتماعي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص109. - مرازقة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التفاعل االجتماعي

���



2017 - 012                                                                                                                  مس 

دكيك، علي.   482

علي دكيك، داود ناصر؛ حتت إشراف مراد / إسهام الطب الرياضي من احلد يف اإلصابات الرياضية لدى العيب كرة القدم صنف أشبال 

. سم30؛ .  ص171. - ماهور باشا

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : املاستر 

الطب الرياضي؛ اإلصبات؛ كرة القدم

2016 - 068                                                                                                                  مس 

دملي، هشام.   483

طريبش يزيد؛ حتت ، هشام دملي، تشربفت معد/ مدى تأثري التالميذ املمارسني للرياضة بالنوادي على حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ .  ص97. - إشراف عمر صحراوي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املمارسة الرياضية

2016 - 125                                                                                                                  مس 

دهلوم، صالح الدين.   484

، صالح الدين دهلوم، عمارة عمر/ اجتاهات تالميذ الطور الثانوي حنو ممارسة االنشطة البدنية و الرياضية و عالقتها ببعض املتغريات 

. سم30؛ . ص114. - طيباوي أمني؛ حتت إشراف الطاهر بريكي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

ممارسة االنشطة البدنية و الرياضية

2017 - 181                                                                                                                  مس 

دهلوم، عادل.   485

/ درجة ممارسة الكفايات اإلدارية لدى املشتغلني يف قطاع الشباب والرياضة يف ضوء بعض املتغريات الشخصية و املسميات الوظيفية 

. سم30؛ . ص106. - عمر؛ حتت إشراف نذير قدوزان، عادل دهلوم، بن مونة

���



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة وتسيرب املنشأت الرياضة واملوارد البشرية  : 2016ماستر

الكفايات االدارية

2016 - 088                                                                                                                  مس 

دميدم، ابراهيم.   486

ابراهيم دميدم، /  سنة 19اثر برنامج تدرييب مبين على التمارين البليومترية يف تطوير القوة االنفجارية لدى العيب كرة القدم فئة اقل من 

. سم30؛ . ص95. - عبد املنعم؛ حتت إشراف حممد فيصل خرويب، ملواسي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية  جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي

2019 - 118                                                                                                                  مس 

دميش، أمحد.   487

. سم30؛ .  ص116. - أمحد دميش، حسني جعفر؛ حتت إشراف علي شريفي/ املناخ التنظيمي و تأثريه على االداء الوظيفي 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة وتسيري املواجد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

املناخ االتنظيمي؛ االداء الوظيفي

2015 - 158                                                                                                                  مس 

دين، حممد.   488

. - حممد دين؛ حتت إشراف طارق ساكر/ إدارة اجلودة الشاملة و مدى تطبيقها يف معاهد التربية البدنية و الرياضة يف ضل معايري اإليزو 

. سم30؛ .  ص123

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة املوارد البشرية وتسيري املنشأت الرياضية : ماستر 

إدارة اجلودة؛ معيري اإليزو

2016 - 008                                                                                                                  مس 

دهري، بالل.   489

���



. سم30؛ . ص188. - بالل دهري/ دور النشاط البدين املكيف يف تقبل اإلعاقة يف حميط رياضي جزائري لدى املعوقني حركيا 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

ذوي االحتياجات اخلاصة

2013 - 029                                                                                                                  مس 

دوادي، عبد احلسني.   490

عبد احلسني دوادي؛ / ممارسة الرياضة يف ظل حصة التربية البدنية والرياضة وعالقتها بالسلوكات العدوانية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص129. - حتت إشراف حممد براهيمي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

السلوك العدواين؛ العنف

2017 - 011                                                                                                                  مس 

دوغنو، محزة.   491

. - محزة دوغنو؛ حتت إشراف رابح عبورة/ وأثرها على األداء العام لفريق كرة اليد ) القوة و السرعة ( فعالية بعض الصفات البدنية 

. سم30؛ . ص119

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي خنبوي : ماستر 

الصفات البدنية؛ كرة اليد

2014 - 003                                                                                                                  مس 

دومي، املهدي.   492

، املهدي دومي، حاكم توفيق/ أساليب تدريس النشاط الرياضي التربوي و مدى إ نعكاس التعلم احلركي على تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص106. - غربوج حسني؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

علم احلركي

���



2017 - 124                                                                                                                  مس 

ديز، يوسف.   493

يوسف ديز، جبابلية محزة؛ حتت إشراف نذير / يف تعلم املهارات احلركية لكرة اليد ) الفيديو ( فاعلية ادراج الوسائل السمعية البصرية 

. سم30؛ . ص150. - قندوزن

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الوسائل التعليمية؛ املهارات احلركية؛ كرة اليد

2015 - 110                                                                                                                  مس 

ذباح، محيد.   494

محيد ذباح، / دور االلعاب الشبه رياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدى تالميذ املرحلة الثانوية يف حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص98. - شيخ حممد؛ حتت إشراف خالد حدادي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية؛ علم احلركة

2015 - 068                                                                                                                  مس 

ذراع القندول، بالل.   495

بالل ذراع القندول، طوبال يونس؛ حتت / أثر منط التقييم يف شهادة البكالوريا على دافعية التالميذ ملمارسة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص20. - إشراف عبد احلميد بن شرنني

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستلر 

البكالوريا؛ الدافعية

2016 - 096                                                                                                                  مس 

راحبي، حليم.   496

. سم30؛ . ص143. - حليم راحبي؛ حتت إشراف رشيد علوان/ التجديد البداغوجي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية 

���



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي : ماستر 

التجديد البداغوجي

2016 - 163                                                                                                                  مس 

راحبي، صربينة.   497

. سم30؛ . ص143. - صربينة راحبي؛ حتت إشراف نذير قندوزن/ أمهية التوصيف الوظيفي يف جمال اإلدارة الرياضة 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة املوارد الربية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التوصيف الوظفي؛ اإل دارة الرياضية

2014 - 038                                                                                                                  مس 

راحبي، هشام.   498

) /  سنة 15 - 12( عالقة مهارات االتصال لدى اساتذة التربية البدنية و الرياضة على فعالية التعلم احلركي لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص102. - ولد سليمان مسعود؛ حتت إشراف عقيلة صخري، هشام راحبي، قسوم عبد اللطيف

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : علم احلركة : ماستر 

علم احلركة؛ االتصال

2019 - 119                                                                                                                  مس 

رابعي، عبد احلق.   499

عبد احلق رابعي، بن الصديق / دور أستاذ التربية البدنية و الرياضة يف انتقاء املواهب الشابة يف كرة اليد و توجيهها حنو األندية املختصة 

. سم30؛ . ص102. - خمتار؛ حتت إشراف رابح عبورة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

االنتقاء؛ التوجيه؛ كرة اليد

2017 - 170                                                                                                                  مس 

راحلي، حسينة.   500

���



.سم30؛ .  ص107. - حسينة راحلي؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ دور األلعاب الشبه الرياضية يف إجناح العملية اإلحترافية يف اجلزائر 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

االلعاب شبه رياضية

2013 - 059                                                                                                                  مس 

رازم، حممد.   501

. - حممد رازم، سريج أمحد؛ حتت إشراف صربينة بوصدر/ سنة ) 12 - 9(معايري االنتقاء لدى مدرب فئة الناشئني يف كرة القدم صنف 

 سم30؛ . ص111

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ االنتقاء

2015  - 201                                                                                                                  مس

راشف، ملني.   502

ملني راشف؛ حتت إشراف نذير / إجتاهات أستاذ التربية البدنية و الرياضة حنو مهنة التدريس؛ وعالقتها ببعض املتغريات الشخصية 

 سم30؛ . ص134. - قندوزن

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الشخصية

2014  - 055                                                                                                                مس 

راضي، الياس.   503

الياس راضي؛ حتت إشراف أمحد / واقع التكوين مبديرية الشباب و الرياضة لوالية بومرداس و عالقته بتحسني مستوى األداء اإلداري 

. سم30؛ . ص147. - قوراية

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

واقع التكوين

2012 - 092                                                                                                                  مس 

��	



رافع، مجال.   504

. - مجال رافع، بلعزوز حممد؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ دور األلعاب الشبه الرياضية يف تنمية مسة التعاون لدى تالميذ الطور الثانوي 

 سم30ص ؛ 122

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي تربوي : ماستر 

االلعاب شبه الرياضية؛ علم النفس االجتماعي

2017 - 168                                                                                                                  مس 

ربح اهللا، عبد احلميد.   505

لونيس امللود؛ حتت ، عبد احلميد ربح اهللا، محيدي احلبينب/ تأثري املدرب الرياضي على أداء العيب الكرة الطائرة خالل املنافسات الرمسية 

. سم30؛ .  ص127. - إشراف فتحي يوسفي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : املاستر 

شخصية املدرب؛ الكرة الطائرة؛ املنافسات الرياضية

2016 - 028                                                                                                                  مس 

ربيعي، مسري.   506

 30. - مسري ربيعي؛ حتت إشراف مراد صحراوي/ العالقة بني ممارسة النشاط البدين الرياضي و تقدير الذات لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

.سم

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

تقدير الذات

2013 - 008                                                                                                                  مس 

رجدال، نور االسالم.   507

نور االسالم رجدال، سعادي عبد الكرمي؛ حتت / واقع تدريس التربية البدنية والرياضة يف ظل املقاربة بالكفاءات يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص90. - إشراف حممد بوراس

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

��




نشاط بدين رياضي تربوي؛ املقاربة بالكفاءات

2019 - 147                                                                                                                  مس 

رمحاين، رقية.   508

. سم30؛ . ص163. - رقية رمحاين، كحل الراس رضوان؛ حتت إشراف وهيبة قرماش/ أمهية التسويق يف متويل الرياضة باجلزائر 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التسويق الرياضي؛ التمويل الرياضي

2016 - 160                                                                                                                  مس 

رمحوين، عبد ايد.   509

عبد ايد رمحوين؛ حتت / عالقة الفرق  الفردية باخلتيار أساليب التدريس يف حصة التربية البدنية و الرياضة يف الطور املتوسط لوالية جباية 

. سم30؛ . ص115. - إشراف رشيد علوان

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس

2012 - 046                                                                                                                  مس 

رمحوين، حممد الطاهر زكرياء.   510

/ دراسة مقارنة يف التكيف اإلجتماعي املدرسي بني التالميذ املمارسني و غري املمارسني للنشاط البدين الرياضي لتالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . 30. - حممد الطاهر زكرياء رمحوين، لرب حسام الدين؛ حتت إشراف حممد ثابت

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

التكيف االجتماعي

2016 - 049                                                                                                                  مس 

رزاق، حممد.   511

حممد رزاق، - / إختصاص كمييت - تأثري التدريب البليومتري على القوة اإلنفجارية و بعض املهارات األساسية لدى رياضي الكارايت دو 

���



. سم30؛ . 161ص . - بوزكرية فوزي؛ حتت إشراف نذير قندوزن

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب البليومتري ، الكارايت دو

2015 - 186                                                                                                                  مس 

رزق اهللا، يوسف عبد الرؤوف.   512

يوسف عبد الرؤوف رزق اهللا؛ / دراسة فعلية للفروق الفردية للقوة االنفجارية لدى مصارعي اجليدو حسب السن و الوزن صنف اواسط 

. سم30؛ . ص100. - حتت إشراف مولود حجيج

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ القوة االنفجارية؛ اجلودو

2019 - 060                                                                                                                  مس 

رزيق، عبد الرمحان.   513

دراسة ميدانية اجريت :  سنة 18 - 16دور االتصال التربوي يف اجناح حصة التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ الطور الثانوي من 

. سم30جداول ؛ . :  و102. - عبد الرمحان رزيق، نويوة  مبارك؛ حتت إشراف صربينة بوسدر/ على بعض ثانويات والية البويرة 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ االتصال التربوي

2019 - 032                                                                                                                  مس 

رسول، حليم.   514

حليم رسول، سيالم / اإلصابات الرياضية وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى التالميذ الطور الثانوي اثناء ممارسة حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص130. - خملوف عبد احلق؛ حتت إشراف عبد السالم مقبل الرميي، نصرية

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

اإلصبات الرياضية؛ بدافعية اإلجناز

2016 - 124                                                                                                                  مس 

���



رسول، نور الدين.   515

نور الدين رسول، / دور االتصال البيداغوجي لدى أستاذ التربية البدنية والرياضة يف حتقيق التنمية االجتماعية عند تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص109. - كنيوة عبد الواحد؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االتصال؛ التنمية االجتماعية

2015 - 025                                                                                                                  مس 

رضوان، بوبكر.   516

 30؛ . ص141. - بوبكر رضوان؛ حتت إشراف نبيل كرفس/ فاعلية وسائل اإلسترجاع مقارنة باجلهد البدين يف كرة القدم اجلزائرية 

.سم

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة القدم؛ االسترجاع؛ اجلهد البدين

2012 - 054                                                                                                                  مس 

رغيوي، امحد امني.   517

، امحد امني رغيوي، طييب سيد علي/ دور التربية البدنية والرياضة يف تنمية اجلانب النفسي و االجتماعي لدى املراهق يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص80. - بوغزول كمال؛ حتت إشراف عبد الرزاق بن شتيون

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ املراهقة

2019 - 151                                                                                                                  مس 

ركروك، طارق.   518

، طارق ركروك، مقراين علي ) / 18 - 15( دور حصة التربية البدنية يف التنشئة اإلجتماعية لدى التالميذ املراهقني يف املرحلة الثانوية 

. سم30. - بن عثمان ياسني؛ حتت إشراف مجال الدين بومنجل

2015: اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

���



التنشئة االجتماعية؛ املراهقة

2015 - 100                                                                                                                  مس 

ركروك، طارق.   519

طارق ركروك، مقراين / سنة  ) 18 - 15) ( دور حصة التربية البدنية يف التنشئة اإلجتماعية لدى التالميذ املراهقني يف املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص147. - بن عثمان ياسني؛ حتت إشراف مجال الدين بومنجل، علي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التنشئة االجتماعية؛ املراهقة

2015 - 100                                                                                                                  مس 

رمضاين، سامل.   520

. - سامل رمضاين؛ حتت إشراف رشيد علوان/ مدى تأثري كثافة املنافسة الرياضية على اللياقة البدنية لالعيب كرة القدم صنف أكار 

 سم30؛ . ص115

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

املنافسة الرياضية؛ كرة القدم

2014 - 015                                                                                                                  مس 

روزي، حسني.   521

 30ص ؛ 208. - حسني روزي؛ حتت إشراف علي شريفي/ اإلصابات الرياضية الشائعة يف رياضة ألعاب القوى و تأثريها على املنافسة 

.سم

2012 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

ألعاب القوى؛ االصابات الرياضية

2012 - 016                                                                                                                  مس 

رياح، توفيق.   522

���



 144. - توفيق رياح، نسارك ريلض؛ حتت إشراف مجال سكارنة/ النشاط الرياضي التروحيي وعالقته بتنمية بعض القدرات اإلبداعية 

. سم30؛ . ص

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

النشاط الرياضي التروحيي؛ الترويح

2016 - 012                                                                                                                  مس 

زاعراب، عثمان.   523

عثمان زاعراب؛ حتت إشراف / دور النشاط البدين الرياضي التربوي يف بناء و تنمية العالقات اإلجتماعية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص102. - مجال الدين بومنجل

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

العالقات اإلجتماعية

2014 - 024                                                                                                                  مس 

زان، عمر.   524

عمر زان؛ حتت إشراف / واقع النشاط البدين الرياضي التربوي املمارس يف املدارس اإلبتدائية و مدى انعكاسه على البعد النفسي للتالميذ 

. سم30؛ . ص171. - أمحد شنايت

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

علم نفس الرياضة

2012 - 081                                                                                                                  مس 

زبدة، عبد الفتاح.   525

األقسام ( مدى أمهية أستاذ التربية البدنية والرياضة بأسلوب حل املشاكالت و عالقة ببعض املهارات املكتسبة لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص129. - عرورة أيوب؛ حتت إشراف خالد حدادي، عبد الفتاح زبدة، بن لفقي نورالدين) / النهائية 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

استاذ التربية البدنية و الرياضية

���



2017 - 106                                                                                                                  مس 

زبوجي، فاهم.   526

، فاهم زبوجي، عكو عبد احلليم/ واقع سري حصة التربية البدنية والرياضة ظل نقص بعض اإلمكانيات و أثرها على تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص142. - مقديش خمتار؛ حتت إشراف يوسف بن حديد

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي املدرسي : ماستر 

تسيري

2016 - 021                                                                                                                مس  

زبيب، خليدة.   527

خليدة زبيب، سالماين ثنية؛ حتت / دور األلعاب الرياضية يف تنمية اإلدراك احلسي احلركي لدى األطفال متوسطي التخلف العقلي 

. سم30؛ . ص164. - إشراف سيد علي مسسوم

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

االلعاب التربوية ، اإلدراك احلسي؛ علم احلركة

2015 - 166                                                                                                                  مس 

زرفة، رمية.   528

رمية زرفة، شراف / أمهية مهارات االتصال التربوي يف إحداث التفاعل الصفي خالل حصة التربية البدنية والرياضة لتالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص138. - بن جدي هشام؛ حتت إشراف سيد علي مسسوم، إميان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي : ماستر 

االتصال التربوي؛ التفاعل الصفي

2017 - 071                                                                                                                  مس 

زرقان، جعفر.   529

جعفر زرقان؛ حتت إشراف كرمي / دراسة حتليلية لتقدمي النهائي يف بكالوريا التربية البدنية والرياضة بني الواقع و النصوص التشريعية 

 سم30؛ . ص192. - لعبان

���



2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التشيع

2015 - 019                                                                                                                  مس 

زركان، حممد عبد الرؤوف.   530

حممد عبد الرؤوف زركان، بن / مدى فعالية التربية البدنية و الرياضة يف بناء بعض العالقات االجتماعية بني التالميذ يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص131. - موهوب أسامة؛ حتت إشراف حممد أمني شريفي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين البدين التربوي : ماستر 

التربية البدنية

2017 - 133                                                                                                                  مس 

زرواق، جنيب.   531

. سم30؛ . ص105. - جنيب زرواق؛ حتت إشراف أمحد قوراية/ الفعالية التنظيمية للموارد البشرية يف املؤسسة الرياضية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري املنشآت االدارية و املوارد البشرية : ماستر 

الفعالية التنظيمية

2012 - 091                                                                                                                  مس 

زروقي، حممد نسيم.   532

حممد نسيم زروقي، بليدي / دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التخفيف من شدة السلوك العدواين لدى مراهقي الرابعة متوسط 

. سم30؛ . ص193. - حسني؛ حتت إشراف عبد النور حشمان

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

السلوك العدواين

2015 - 036                                                                                                                  مس 

زروقي، يوسف.   533

���



. - يوسف زروقي، شرفاوي حسني؛ حتت إشراف منيب حفيظي/ تاثري كفاءة االستاذ املتربص يف تسيري حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص122

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ حصة التربية البدنية و الرياضية

2019 - 154                                                                                                                  مس 

زريفي، سليم.   534

. سم30؛ . ص105. - سليم زريفي؛ حتت إشراف أمحد قوراية/ أثر القيادة يف الرضا عن العمل لدى عمال املنشآت الرياضية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

املنشآت الرياضية؛ الرضا الوظيفي

2012 - 093                                                                                                                  مس 

زموري، أسامة.   535

أسامة زموري، / مسامهة بعض االتصال املريب يف حتسني األداء احلركي لدى تالميذ الطور املتوسط أثناء حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص198. - وهاب فاطمة الزهراء؛ حتت إشراف كرمي لعبان، عمي علي سهيلة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

مهارات االتصال؛ األداء احلركي علم احلكة

2017 - 010                                                                                                                  مس 

زنداقي، حمممد رامي.   536

حمممد رامي زنداقي، عيسات عبد ) / 18 - 15(دور الرياضة القتالية الفوفينام فيات فوداو يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقني

. سم30؛ . ص88. - الرمحن؛ حتت إشراف عبد العزيز الوصايب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الرياضات القتالية

���



2019 - 134                                                                                                                  مس 

زوبري، فايزة.   537

فايزة زوبري، رزق اهللا سومية؛ / أمهية التدريس مبنهاج املقاربة بالكفاءات و مسامهة يف حتسني األداء احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص119. - حتت إشراف سفيان نافع

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم احلركة؛ املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2016 - 105                                                                                                                  مس 

زيان، كرمية.   538

بوشاوي ضيف اهللا؛ ، كرمية زيان، فروخة راجا/ التعلم احلركي ودوره يف التوافق النفسي االجتماعي خالل حصة التربية البدنية والرياضة 

.سم30؛ .  ص101. - حتت إشراف أمحد قوراية

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

علم احلركة؛ التوافق النفسي احلركي

2016 - 099                                                                                                                  مس 

زياين، صربينة.   539

. سم30؛ . ص156. - صربينة زياين؛ حتت إشراف نبيل صاحل الوايف/ أمهية التمويل و انعكاساته على إدارة املنشأت الرياضية يف اجلزائر 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إ دارة املوارد الربية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التمويل؛ املنشات الرياضية

2014 - 051                                                                                                                  مس 

زياين، حممد.   540

. - حممد زياين؛ حتت إشراف رضوان جبايل/ تقومي أداء أستاذ التربية البدنية والرياضية باملرحلة الثانوية يف ضوء املقاربة بالكفاءات 

 سم30؛ . ص130

��	



2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات

2014 - 084                                                                                                                  مس 

زياين، حممد.   541

حممد زياين، موالي / دراسة مدى أمهية التربية البدنية والرياضة يف التقليل من الضغط النفسي لدى التالميذ املقبلني على شهادة البكالوريا 

. سم30؛ .  ص145. -  عمر؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

البكالوريا؛ الضغط النفسي

2015 - 097                                                                                                                  مس 

زيتوين، محزة.   542

محزة زيتوين، واجنلي عبد الرمحان؛ حتت إشراف نسيمة / مسامهة التربية البدنية والرياضة يف تكوين شخصية املراهق يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص134. - جزار

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املراهقة؛ الشخصية

2015 - 014                                                                                                                  مس 

زين، عبد احلق.   543

هادف ، عبد احلق زين، حلالح عائشة/ دور األلعاب الصغرية يف جناح حصة التربية البدنية والرياضة من وجهة نظر اساتذة الطور املتوسط 

. سم30؛ .  ص86. - عصام؛ حتت إشراف مسرية زعيمن

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

االلعاب الصغرية

2016 - 146                                                                                                                  مس 

سابع، إسالم.   544

��




، إسالم سابع، حمنتل زكارياء/ تأثري اإلتصال اللفظي لألساتذة على التوافق النفسي احلركي للتالميذ اثناء حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص. 160. - معري هشام؛ حتت إشراف حممد بوراس

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

االتصال اللفظي؛ التوافق النفسي

2016 - 039                                                                                                                  مس 

سامل، عادل.   545

دراسة ميدانية على بعض املنشآت الرياضية بوالية : اثر تطبيق معايري السالمة االمنية يف تفعيل االداء الوظيفي داخل املنشأة الرياضية 

. سم30جداول ؛ :  ص 153. - عادل سامل؛ حتت إشراف حيي بوطاليب/ اجلزائر 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

إدارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية

2019 - 092                                                                                                                  مس 

سامل، عادل.   546

؛ . ص114. - عادل سامل؛ حتت إشراف حيي بوطاليب/ اثر تطبيق معايري السالمة االمنية يف تفعيل االداء الوظيفي داخل املنشاة الرياضية 

. سم30

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي

2019 - 092                                                                                                                  مس 

سامل، عطية.   547

جابري ، عطية سامل، صامد رشيد/ مسامهة النشاط البدين الرياضي التربوي يف التقليل من السلوك العدواين لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص145. - ايوب؛ حتت إشراف حممد براهيمي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

السلوك العدواين

���



2019 - 101                                                                                                                  مس 

سامل عطية، حممد ملني.   548

حنيش ، حممد ملني سامل عطية، العشاب بالل/ دور مهارات االتصال التربوي يف تنمية التفاعل البداغوجي لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص154. - حممد؛ حتت إشراف اميان مزغيش

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

االتصال التربوي؛ التفاعل البداغوجي

2017 - 067                                                                                                                  مس 

ساملي، طارق.   549

طارق ساملي، خمتاري  ) / 6 - 4( دور برنامج مقترح للتربية احلركية يف معاجلة صعوبات األداء احلركي لدى أطفال ما قبل املدرسة 

. سم30؛ . ص220. - حممد قاسم؛ حتت إشراف فائزة قومريي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

للتربية احلركية؛ األداء احلركي؛ علم احلركة

2015 - 175                                                                                                                  مس 

ساملي، مروة.   550

 30؛ .  ص80. - مروة ساملي؛ حتت إشراف بوفروة خمتار/ انشاء منوذج قياسي لسلم مقترح النتقاء العدائني املوجهني لسباقات السرعة 

.سم

2019 : 3اجلرائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ االنتقاء

2019 - 055                                                                                                                  مس 

سايغي، حممد امني.   551

، حممد امني سايغي، سقين/ إدراج أستاذ التربية البدنية و الرياضة لأللعاب الشبه الرياضة و تأثريها على مردود تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص170. - وائل؛ حتت إشراف احممد سحنون

���



2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي املدرسي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية

2017 - 072                                                                                                                  مس 

سايكي، بوزيد.   552

سنة يف ظل املقاربة  ) 18 - 15( مسامهة حصة التربية البدنية والرياضة يف حتقيق التوافق اإلجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص104. - بوزيد سايكي، مسعودان عبد النور؛ حتت إشراف الطاهر بريكي/ بالكفاءات 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

التوافق االجتماعي؛ املقاربة بالكفاءات

2017 - 046                                                                                                                  مس 

سباع، نوفل.   553

، نوفل سباع، شنييت/ مدى تأثري تدرييب مقترح بأسلوب التدريب الفتري على تطور بعض اخلصائص البدنية و املهارات يف كرة القدم 

. سم30؛ . ص112. - خمتار؛ حتت إشراف عقيلة صخري

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التدريب الفتري؛ كرة القدم؛ اخلصائص البدنية

2015 - 116                                                                                                                  مس 

سبع، زهية.   554

 147. - زهية سبع؛ حتت إشراف شريف مصطفى بورنان/ أساليب التدريس وعالقتها بدافيعية التعلم يف بداغوجية املقاربة بالكفاءات 

. سم30؛ . ص

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ختصص النشاط الريضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات؛ الدافعية

2016 - 066                                                                                                                  مس 

���



سبيح، سلمي.   555

سلمي سبيح، / اجتاهات طلبة معهد التربية البدنية و الرياضة حنو مفهوم النشاط البدين الرياضي التربوي و عالقته بدافعية االجناز الدراسي 

. سم30؛ . ص143. - سويسي ابتهال؛ حتت إشراف سيد علي مسسوم، عدي يامسني

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ دافعية االجناز

2019 - 184                                                                                                                  مس 

سحاري، سليمان أيوب.   556

سليمان أيوب سحاري؛ حتت إشراف كمال / دور اإلسترخاء أثناء احلصة التدريبية يف حتسني األداء املهاري ملمارسي الفوفيام فيات فوداو 

 سم30؛ . ص181. - بن مصباح

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

فوفيام فيات فوداو

2017 - 180                                                                                                                  مس 

سحايل، ساجية.   557

ساجية سحايل، عدون / االشراف التربوي  و دره يف قيام استاذ التربية البدنية و الرياضة بالعملية التقوميية السليمة لتالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص190. - بن عودة فاطمة الزهراء؛ حتت إشراف سيد علي مسسوم، منية

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

االشراف التربوي؛ النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 190                                                                                                                  مس 

سرايعية، مجال.   558

. سم30؛ . ص279. - مجال سرايعية؛ حتت إشراف علي شريفي/ أليات تطوير السرعة و إنتقال أثار تدريبها على رياضي كرة اليد 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

���



الصفات احلركية

2013 - 002                                                                                                                  مس 

سربوح، ملني.   559

. - ملني سربوح، محادي شعيب؛ حتت إشراف حيىي بوطاليب/ واقع التسيري املايل  يف املؤسسات الرياضية وانعكاسه على مردود الرياضي 

. سم30؛ . ص145

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التسيري املايل؛ االدارة الرياضية

2015 - 183                                                                                                                  مس 

سرحان، نور الدين.   560

نور الدين / أثر التربية البدنية و الرياضة يف ختفيف االضطرابات السلوكية التالميذ املدمنني على املخدرات يف املؤسسات التربوية 

. سم30ص ؛ 131. - سرحان؛ حتت إشراف مصطفى عمروش

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االضطرابات السلوكية؛ االدمان على املخدرات

2013 - 034                                                                                                                  مس 

سريج، عماد الدين.   561

تقر سيفي رابح؛ حتت ، عماد الدين سريج، بن توتة انس/ انعكاسات مصادر الضغوط املهنية على أداء أستاذ التربية البدنية و الرياضية 

. سم30؛ . ص114. - إشراف حممد بن حامد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

الضغوط املهنية

2017 - 126                                                                                                                  مس 

سعاد، يسمينة.   562

. - يسمينة سعاد؛ حتت إشراف نذير قندوزن/ العراقيل اليت تواجهها املراة اجلزائرية عند توليها املناصب اإلدارية يف اال الرياضي 

���



 سم30؛ . ص133

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

املرأة؛ االدارة الرياضية

2014 - 063                                                                                                                  مس 

سعاوي، خملوف.   563

خملوف سعاوي؛ حتت / أمهية وجود أنشطة اللعب يف برنامج التربية البدنية و الرياضة لتعديل مسة اخلجل لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية 

. سم30؛ . ص132. - إشراف عبد النور حشمان

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التدربوي املدرسي : ماستر 

اخلجل

2012 - 030                                                                                                                  مس 

سعد اهللا، جهاد.   564

لطرش حلسن؛ حتت ، جهاد سعد اهللا، شايب ياسر/ عالقة ممارسة التربية البدنية والرياضة بدرجة القلق لدى املراهقات املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص123. - إشراف مجال الدين بومنجل

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

القلق؛ املراهقة

2017 - 120                                                                                                                  مس 

سعداوي، زين العبيدين.   565

زين العبيدين / سنة  " 12 - 9" أمهية صفة الرشاقة يف بعض املهارات احلركية اخلداع و املراوغة و دقة التصويب يف كرة القدم فئة 

. سم30؛ . ص148. - سعداوي؛ حتت إشراف سفيان نافع

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنوي : ماستر 

املهارات احلركية؛ كرة القدم

2014 - 077                                                                                                                  مس 

���



سعدو، اسالم.   566

. شيكان اسامة؛ حتت إشراف مصطفى عمروش، اسالم سعدو، عبد الرمحاين هشام/ مهارات االتصال لدى أستاذ التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ .  ص93- 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين تربوي مدرسي : ماستر 

مهارات االتصال

2017 - 040                                                                                                                  مس 

سعدون، حمند أمزيان.   567

. سم30؛ . ص110. - حمند أمزيان سعدون؛ حتت إشراف رشيد علوان/ واقع تدريس التربية البدنية و الرياضة يف الطور اإلبتدائي 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

درس التربية البدنية و الرياضية

2012 - 033                                                                                                                  مس 

سعدوين، عبد الطيف.   568

عبد الطيف سعدوين، خبيت / سنة ) 10 - 6(دور االلعاب الشبه رياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدى تالميذ الطور االبتدائي 

. سم30؛ . ص103. - بوجودي؛ حتت إشراف حيي بوطاليب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : علم احلركة : ماستر 

علم احلركة؛ االلعاب شبه رياضية

2019 - 141                                                                                                                  مس 

سعدوين، فريدة.   569

فريدة سعدوين، الوناس / دراسة مستوى اكتساب األبعاد املعرفية لطلبة السنة الثانية ماستر يف ختصص النشاط البدين الرياضي املدرسي 

. سم30؛ . ص117. - ياسني؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

���



مناهج التدريس؛ طرق التدريس

2015 - 103                                                                                                                  مس 

سعودي حممد، توفيق.   570

توفيق /   سنة يف ظل حتديات العوملة الثقافية 21 - 15دور النشاط البدين الرياضي يف احلفاظ على القيم الثقافية لدى تالميذ املراهقة  

. سم30؛ .  ص149. - سعودي حممد، شروف الطاهر؛ حتت إشراف حممد ثابت

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : املاستر 

القيم الثقافية؛ املراهقة

2016 - 050                                                                                                                  مس 

سعيداين، حكيم.   571

 125. - حكيم سعيداين؛ حتت إشراف طارق ساكر/ تأثري اإلدارة اإلستراتيجية على التسيري الفعال للموارد البشرية و املنشآت الرياضية 

 سم30؛ . ص

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

اإلدارة اإلستراتيجية

2013 - 015                                                                                                                  مس 

سعيداين، كمال.   572

/ النشاط التنافسي الصفي يف حصة التربية البدنية و الرياضة و مسامهتة يف التقليل من  العدوانية عند تالميذ النهائي يف الطور الثانوي 

. سم30 ؛ 190. - خلوط عبد ايد؛ حتت إشراف سليمان الوسني، كمال سعيداين، محا ش  حممد أمينن

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : املاستر 

السلوك العدواين

2016 - 036                                                                                                                  مس 

سعيداين، حممد امني.   573

حممد ) /  سنة 13 اىل 11( طريقة التدريب باأللعاب املصغرة و مدى تأثريها على االداء املهاري و اخلططي يف كرة القدم لفئة الناشئني 

���



. سم30؛ . ص124. - مادل؛ حتت إشراف حسن قاسي، امني سعيداين، بوعلي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب النخبوي الرياضي : ماستر 

االداء املهاري؛ االلعاب املصغرة

2015 - 205                                                                                                                  مس 

سعيدي، محزة.   574

؛ . ص263. - محزة سعيدي؛ حتت إشراف أمحد فالق/ عالقة اإلتصال الداخلي بفعالية أداء عمال و موظفي املنشآت الرياضية اجلزائرية 

. سم30

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

اإلتصال

2012 - 056                                                                                                                  مس 

سعيدي، سفيان.   575

. - سفيان سعيدي، زيري سفيان؛ حتت إشراف رشيد علوان/ التربية الصحية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة يف التعليم املتوسط 

. سم30؛ . ص160

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : الناط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التربية الصحية

2016 - 076                                                                                                                  مس 

سعيدي، مراد.   576

مراد سعيدي؛ حتت / سنة ) 18 - 15(التدريس باملقاربة بالكفاءات و أثره يف تنمية الذكاء احلركي لدى املراهقني يف الطور الثانوي 

.سم30؛ . ص106. - إشراف عبد احلميد بن شرنني

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الذكاء احلركي؛ املراهقة؛ املقاربة بالكفاءات

2013 - 020                                                                                                                  مس 

��	



سقين، نبيل.   577

نبيل سقين، / دراسة ميدانية يف الثانوية الرياضية الوطنية بدرارية : امهية الوظائف االدارية و دورها يف حتسني العمل االداري و الرياضي 

. سم30جداول ؛ . :  و97. - قدمي  سيد امحد؛ حتت إشراف عمار طييب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر : ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية

2019 - 019                                                                                                                  مس 

سالمة، عبد اهللا.   578

عبد اهللا سالمة؛ / الكفاءات التدريسية ملدرس التربية البدنية والرياضة وعالقتها بتقومي السلوك التربوي الرياضي لدى تالميذ الثالثة ثانوي 

. سم30؛ . ص151. - حتت إشراف نبيل كرفس

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

الكفاءات التدريسية؛ السلوك التربوي

2014 - 042                                                                                                                  مس 

سلمون، كاهنة.   579

 30؛ . ص112. - كاهنة سلمون؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني/ دوافع ممارسة البنات لرياضة الفنون القتالية يف املرحلة الثانوية 

.سم

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

الفنون القتالية؛ الرياضة النسوية

2012 - 100                                                                                                                  مس 

سلوم، محزة.   580

محزة سلوم، طجروين امساعيل؛ حتت /  سنة 15تاثري االلعاب املصغرة على تطوير السرعة اهلوائية القصوى لدى العيب كرة اليد اقل من 

. سم30؛ .  ص157. - إشراف صبرية ماهور باشا

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

��




االلعاب املصغرة؛ تدريب رياضي

2019 - 156                                                                                                                  مس 

سليماين، سفيان.   581

دراسة ميدانية على : تاثري اساليب التدريس احلديثة على التعلم احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي يف حصة التربية البدنية و الرياضية 

 30جداول ؛ . :  و150. - لعواس نسرين؛ حتت إشراف فايزة قومريي، سفيان سليماين، مكفاس نادية/ مستوى ثانويات والية املدية 

.سم

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 008                                                                                                                  مس 

مسار، مسري.   582

. سم30؛ . ص116. - مسري مسار؛ حتت إشراف مصطفى بوترية/ تقدير الذات عند أستاذ التربية البدنية والرياضة 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

تقدير الذات

2017 - 084                                                                                                                  مس 

مساعيل، زكية.   583

، زكية مساعيل، معمري حممد عبد اهلادي/ دوافع إقبال تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي على حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص105. - أبرباش أمساء؛ حتت إشراف عبد الرمحان شلغوم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

حصة التربية البدنية و الرياضية

2017 - 104                                                                                                                  مس 

مسرود، امني.   584

���



؛ . ص123. - امني مسرود، راتين عبد الرمحن؛ حتت إشراف حممد ابراهيمي/ دور وظيفة التوجيه و االنتقاء يف إدارة املنشأت الرياضة 

. سم30

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري املنشأت الرياضية و املوارد البشرية : ماستر 

املنشأت الرياضية

2017 - 078                                                                                                                  مس 

سنوسي، الرمحاين.   585

الرمحاين سنوسي، / أثر استخدام أستاذ التربية البدنية والرياضة لبعض أساليب التدريس على الرضا احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

.سم30؛ . ص111. - زيان رضا؛ حتت إشراف نذير قندوزن

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الرضا احلركي؛ أساليب التدريس

2015 - 013                                                                                                                  مس 

سنوسي، طارق.   586

تقي الدين ، طارق سنوسي، شريف سديرة) / 17 - 15( معايري االنتقاء من خالل اقتراح بطارية اختبار لالعيب كرة القدم فئة االشبال 

 سم30؛ . ص178. - ساخي؛ حتت إشراف عبد الكرمي معزيز

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ االنتقاء

2017 - 178                                                                                                                مس  

سوفطة، عمر.   587

عمر سوفطة؛ حتت إشراف  / 2013دراسة حتليلية للتنظيم الدفاعي للمنتخب الوطين اجلزائر ي لكرة القدم يف دورة كأس أمم اإلفريقية 

. سم30؛ .  ص207. - منري دبيشي

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة القدم؛ الدفاع

���



2013 - 073                                                                                                                  مس 

سي حممد، سعدية.   588

سعدية سي حممد، طهري / دور حتسني قدرات تالميذ الطور الثانوي يف تفعيل العملية االتصالية خالل درس التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص161. - ياسني؛ حتت إشراف رياض صاحل دوار

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربيوي : ماستر 

االتصال

2015 - 015                                                                                                                  مس 

سي مزيان، كاهنة.   589

كاهنة سي مزيان، تليلي كهينة؛ حتت إشراف / مدى تأثري التغذية املتوازنة على االسترجاع السليم أثناء التدريبات لدى العبات كرة اليد 

. سم30؛ . ص132. - فتيحة يسقر

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة اليد؛ التغذية

2017 - 135                                                                                                                  مس 

سياسي، العياشي.   590

. سم30. - العياشي سياسي؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة/ دور النشاط البدين التربوي يف التنشئة اإلجتماعية ملراهقي التعليم الثانوي 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

التنشئة االجتماعية؛ التعليم الثانوي

2014 - 005                                                                                                                  مس 

سيقرجيجن، كرمي.   591

. - كرمي سيقرجيجن؛ حتت إشراف رشيد علوان/ صنف أكابر (السلوك القيادي ملدريب فرق كرة القدم يف األندية الرياضية اجلزائرية 

. سم30؛ .  ص159

���



2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ السلوك القيادي؛ القيادة

2013 - 021                                                                                                                  مس 

سيلماين، رضا.   592

قيطي حممد؛ ، رضا سيلماين، مداح مجال) / لدى طلبة ختصص جودو ( تأثري استخدام الوسائل البيداغوجية يف تعليم مهارات اجلودو 

. سم30؛ . ص104. - حتت إشراف فائزة قومريي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

اجلودو؛ الوسائل البداغوجية

2016 - 171                                                                                                                  مس 

سيلمي، دليلة.   593

زهرة يوسف؛ حتت إشراف حممد ، دليلة سيلمي، يوسفي سيد علي/ أثر تسيري املوارد البشرية على رفع كفاءة املؤسسة الرياضية 

. سم30؛ . ص199. - ابراهيمي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة وتسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

املوارد البشرية؛ املؤسسات الرياضية

2017 - 157                                                                                                                  مس 

شابون، عمر.   594

دراسة ميدانية يف ثانويات ) :  سنة 18 - 15( التربية البدنية و الرياضية و مدى تاثريها النفسي و الصحي على تالميذ الطور الثانوي 

. سم30جداول ؛ . :  ص90. - عمر شابون، يوسفي محزة؛ حتت إشراف امحد تيمطاوسني/ والية بومرداس 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ النفسي الصحي

2019 - 088                                                                                                                  مس 

شارة، سيد علي.   595

���



صالح الدين؛ ، سيد علي شارة، براكري/ الفعالية التنظيمية لإلدارة الرياضية و انعكاساا على أسلوب اختاذ القرار لدى القائد اإلداري 

. سم30؛ .  ص214. - حتت إشراف حممد براهيمي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : االدارة والتسري الرياضي : ماستر 

اإلدارة الرياضية؛ القيادة

2017 - 182                                                                                                                  مس 

شافعي، كرمي.   596

. سم30؛ .  ص113. - كرمي شافعي؛ حتت إشراف حممد ثابت/ معوقات التقومي يف التربية البدنية و الرياضة  مبرحلة الثانوي 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

التربية البدنية؛ مبرحة الثانوية

2014 - 040                                                                                                                  مس 

شامي، بالل.   597

دمان ذبيح إخالص؛ ، بالل شامي، بورمل مروة/ الضغوطات املهنية وانعكاسها على قرارات احلكام أثناء مباريات كرة القدم اجلزائرية 

. سم30؛ . ص150. - حتت إشراف سيد علي مسسوم

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

الضغوط املهنية؛ التحكيم؛ كرة القدم

2016 - 131                                                                                                                  مس 

شاوش، مراد.   598

. - معوال مصطفى؛ حتت إشراف منري دبيشي، مراد شاوش، طابت كرمي/ مسامهة التكوين املستمر يف حتسني مردود املسريين الرياضيني 

. سم30؛ . ص156

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة وتسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التكوين املستمر

���



2017 - 043                                                                                                                  مس 

شايب، عبد احلق.   599

عبد احلق شايب، ) /  سنة 18 - 12( التسيري االداري و دوره يف التاثري على الرياضة املدرسية يف االكماليات و الثانويات العمرية  

. سم30جداول ؛ . :  و130. - عثماوي عبد احلق؛ حتت إشراف محيدة قاصدي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ الرياضة املدرسية

2019 - 039                                                                                                                  مس 

شباح، عبد اهللا صاحل.   600

عبد اهللا صاحل شباح، بودرمي / تأثري حصة التربية البدنية والرياضة على درجة التوافق النفسي لدى تالميذ املراهقني يف املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص105. - جدو حممد؛ حتت إشراف عقيلة زاوي، فاتح

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

املراهقة؛ التوافق النفسي

2017 - 037                                                                                                                  مس 

شبوطي، محزة.   601

. سم30؛ .  ص120. - محزة شبوطي؛ حتت إشراف امحد سحنون/ عالقة الصحة املدرسية بالتربية البدنية و الرياضة يف الطور الثانوي 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي : ماستر 

نشاط بدين رياضي؛ الصحة

2019 - 176                                                                                                                  مس 

شبرية، أسامة.   602

.  ص101. - أسامة شبرية، بوهلة حفيف؛ حتت إشراف أمحد محزة غضبان/ الطبيعة القانونية للعالقة القائمة بني الالعب اهلاوي و ناديه 

. سم30؛ 

���



2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

العقد الرياضي

2015 - 195                                                                                                                  مس 

شتواح، الياس.   603

. - الياس شتواح، صبحي انيس؛ حتت إشراف حيي بوطاليب/ اثر تطبيق استراتيجيات التطبيق الرياضي و مردوده على املنشات الرياضية 

. سم30؛ . ص100

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي

2019 - 128                                                                                                                  مس 

شراف، لوناس.   604

. ص163. - لوناس شراف؛ حتت إشراف فتحي يوسفي/ الضغوط املهنية و عالقتها بدافعية اإلجناز لدى أستاذ التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري املوارد البشرية : ماستر 

الضغوط املهنية

2013 - 064                                                                                                                  مس 

شرفة، حمفوظ.   605

. سم30. - حمفوظ شرفة؛ حتت إشراف عيسى بن صديق/ واقع التسيري اإلداري املنشأت الرياضية وأثره على املردود الرياضي 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة املنشآت الرياضية و املوارد البشرية : ماستر 

املنشأت الرياضية؛ املردود الرياضي

2014 - 048                                                                                                                  مس 

شرقي، مصطفى.   606

���



. سم30؛ . ص127. - مصطفى شرقي؛ حتت إشراف حممد بوراس/ واقع التسيري االداري للرياضة املدرسية باجلزائر 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي؛ الرياضة املدرسية

2019 - 072                                                                                                                  مس 

شرويلي، أمحد.   607

أمحد شرويلي؛ حتت / سنة  ) 18 - 15( النشاط البدين الرياضي التربوي وعالقته بالتفاعالت االجتماعية لدى التالميذ املراهقني 

. سم30؛ . ص157. - إشراف نبيل صاحل الوايف

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الريلضي التربوي املدرسي : ماستر 

التفاعل االجتماعي

2015 - 072                                                                                                                  مس 

شريد، ملني.   608

 سم30؛ .  ص91. - ملني شريد؛ حتت إشراف حممد براهيمي/ إدارة املنشأت الرياضية وانعكاسها على املردود الرياضي 

2014 : 3ااجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

املنشأت الرياضية؛ املردود الرياضي

2014 - 098                                                                                                                  مس 

شريفي، رشيدة.   609

رشيدة شريفي؛ حتت إشراف رشيد / مستوى اللياقة البدنية و القياسات االنتروبومترية عند رياضي النخبة الوطنية لرياضة التايكواندو 

. سم30؛ .  ص117. - بلونيس

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التايكواندو؛ اللياقة البدنية؛ القياسات االنتروبومترية

2013 - 038                                                                                                                  مس 

���



شريفى، هاجر.   610

، هاجر شريفى، أوزناجي/ طرائق تدريس أستاذ التربية البدنية والرياضة و تأثريها على تعلم مهارات التمرير و االستقبال يف كرة السلة 

. سم30؛ .  ص132. - عثمان؛ حتت إشراف هاجر مقراين

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

طرائق التدرس؛ كرة السلة

2016 - 132                                                                                                                  مس 

شريقي، لطفي أمني.   611

لطفي أمني شريقي، حماين كمال؛ حتت إشراف / مدى تأثري صفة السرعة على فعالية تنفيذ اللقطات التكنوتكتيكية لدى العيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص186. - علي شريفي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

القوة؛ كرة القدم

2015 - 101                                                                                                                  مس 

شطاح، عبد الكرمي فوزي.   612

دردور ، عبد الكرمي فوزي شطاح، حيياوي عبد النور/ دور املؤسسات الراعية لالنشطة الرياضية يف تطور االندية الرياضية يف اجلزائر 

. سم30؛ . ص150. - زهري؛ حتت إشراف مجال سكارنة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

املؤسسات الراعية

2015 - 091                                                                                                                  مس 

شعبان، أحالم.   613

أحالم شعبان؛ حتت إشراف عبد احلميد / ممارسة النشاط الرياضي يف وقت الفراغ وعالقتها بالتفاعل اإلجتماعي لتالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص132. - بن شرنني

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : الناشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

��	



الترويح؛ الترفيه

2017 - 112                                                                                                                  مس 

شعبان، مزيان.   614

 سم30؛ . ص130. - مزيان شعبان، كرمي سبع؛ حتت إشراف نبيل كرفس/ إسهام الطلب الرياضي يف حتسني مردود العيب كرة القدم 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي خنبوي : ماستر 

الطب الرياضي؛ كرة القدم

2015 - 122                                                                                                                  مس 

شعالل، حممد.   615

حممد شعالل، مجعة / اثر استخدام اسلوب املنافسة على حتسني تعلم بعض املهارات االساسية يف الكرة الطائرة لدى تالميذ الطور النهائي 

. سم30جداول ؛ . :  و120. - نويوة عبد ايد؛ حتت إشراف لعموري حديوش، عبد ايد

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 042                                                                                                                  مس 

شعالن، ماسينيسا.   616

 سم30؛ . ص124. - ماسينيسا شعالن؛ حتت إشراف عبد املالك بسكري/ تأثري التدريب البليومتري على رياضي املالكمة 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التدريب البليومتري

2017 - 107                                                                                                                  مس 

شفارة، مباركة.   617

. - مباركة شفارة، عمارة حسني؛ حتت إشراف مسعود عمارنة/ مدى فعالية إ دارة املنشأت الرياضية يف حتسني املردود الرياضي 

. سم30؛ . ص127

��




2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية واملنشأت الرياضة : ماستر 

تسيري املنشآت الرياضية

2015 - 047                                                                                                                  مس 

شقرار، عبد النور.   618

. - عبد النور شقرار؛ حتت إشراف علي حكومي/  سنة دف اإلنتقاء و التوجيه ألعاب القوى 11 - 10تقومي الصفات البدنية لطل 

. سم30؛ . ص122

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : ألعاب القوى : ماستر 

ألعاب القوى؛ الصفات البدنية؛ االنتقاء؛ التوجيه

2012 - 097                                                                                                                  مس 

شكاكري، عادل.   619

عادل شكاكري؛ حتت إشراف مربو ك / دور ممارسة التربية البدنية والرياضة يف تعديل بعض السمات الشخصية لتالميذ الطور النهائي 

. سم30؛ . ص141. - براهيمي

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الشخصية؛ السمات الشخصية

2014 - 097                                                                                                                  مس 

شالح، مسري.   620

. - مسري شالح؛ حتت إشراف شريف مصطفى بورنان/ تقدير الذات البدنية وعالقته باألداء املهاري عند الالعب املوزع يف كرة الطائرة 

. سم30؛ . ص146

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

تقدير الذات؛ الكرة الطائرة

2014 - 045                                                                                                                  مس 

���



شنينة، حممد االمني.   621

 30؛ . ص133. - حممد االمني شنينة، راين عبد اهللا؛ حتت إشراف نشيدة مقداد/ دور النشاط البدين والرياضي يف تنمية القيم اخللفية 

سم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

القيم االخالقية

2017 - 114                                                                                                                  مس 

شوية، موسى.   622

دراسة ميدانية : اختالف شعب البكالوريا و تاثريها على التحصيل الدراسي لدى طلبة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

.  ص50. - موسى شوية، صدادة عبد الرؤوف؛ حتت إشراف سفري احلاج / 3على طلبة السنة االوىل جذع مشترك مبعهد جامعة اجلزائر 

. سم30جداول ؛ : 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 089                                                                                                                  مس 

شوحية، آسيا.   623

 30؛ . ص168. - آسيا شوحية؛ حتت إشراف رضوان بوخراز/ عالقة التدريب العقلي بضبط السلوك العدواين أثناء منافسة كرة السلة 

.سم

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة السلة؛ التدريب العقلي؛ السلوك العدواين

2012 - 095                                                                                                                  مس 

شيبان، سليمان.   624

سليمان شيبان؛ حتت " /  سنة 15 - 12فئة "أمهية النشاط البدين الرياضي على التكيف االجتماعي ملراهقي مرحلة التعليم املتوسط 

. سم30؛ .  ص113. - إشراف سفيان نافع

���



2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التكيف االجتماعي

2014 - 103                                                                                                                  مس 

شيحي، عبد الكرمي.   625

، عبد الكرمي شيحي، لوطاين حممد/ مدى تاثري حصة التربية البدنية والرياضة عن النمو النفسي و االجتماعي لدى تالميذ الرابعة متوسط 

. سم30؛ . ص130. - قادوم سيد علي؛ حتت إشراف يوسف بن حديد

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النمو النفسي االجتماعي

2016 - 034                                                                                                                  مس 

شينون، مصطفى.   626

. سم30؛ .  ص111. - مصطفى شينون؛ حتت إشراف مسعود شريفي/ واقع التكوين الرياضي يف ألعاب القوى لدى الفئات الصغرى 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

ألعاب القوى

2012 - 021                                                                                                                  مس 

صادي، أيوب.   627

 130. - أيوب صادي، أيوب صادي؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة/ فعالية التسيري للرابطات الرياضية و أثره على املردور الرياضي 

. سم30ص ؛ 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

الرابطة الرياضية

2013 - 017                                                                                                                  مس 

صاغي، سعيد.   628

���



سعيد صاغي؛ حتت إشراف / دراسة مقارنة بني القدرات اهلوائية و الالهوائية للالعيب كرة القدم حسب خطوط اللعب لفئة األواسط 

 سم30. - أحسن قامسي

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

القدرات اهلوائية والالهوائية؛ كرة القدم

2014 - 068                                                                                                                  مس 

صامي، قوراية.   629

. سم30؛ . ص103. - قوراية صامي؛ حتت إشراف أمحد قوراية/ دور اإلدارة الرياضية يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

االدارة الرياضية

2012 - 057                                                                                                                  مس 

صباري، حامد.   630

حامد صباري؛ حتت إشراف مراد / اإلتصال اللفظي و غري اللفظي بني املدرب و املتدرب العملية التدريبية و إنعكاسه على األداء املهاري 

. سم30؛ .  ص245. - صحراوي

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

اإلتصال؛ العملية التدريبة

2014 - 013                                                                                                                  مس 

صبور، خالد.   631

. سم30؛ .  ص077. - خالد صبور؛ حتت إشراف أمحد قوراية/ واقع التخطيط اإلستراتيجي يف املؤسسات الرياضية اجلزائرية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

التخطيط اإلستراتيجي

2012 - 053                                                                                                                  مس 

���



صحاري، سيد امحد.   632

سيد امحد / يف مرحلة التعلم املتوسط - مشكلة  يف حصة التربية البدنية والرياضة وفق بيداغوجية املقاربة بالكفاءات - فعالية الوضعية 

. سم30؛ . ص131. - صحاري، عريب مالك؛ حتت إشراف احلاج سفري

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ املقاربة بالكفاءات

2019 - 181                                                                                                                  مس 

صحراوي، أمحد.   633

أمحد صحراوي؛ حتت إشراف / سنة  ) 18 - 15( عالقة ممارسة النشاط البدين والرياضي باملهارات النفسية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص139. - مراد صحراوي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم النفس الرياضي؛ املهارات النفسية

2016 - 168                                                                                                                  مس 

صحراوي، محزة.   634

محزة صحراوي، /  لدى مدريب االندية الوطنية U - 17واقع القياسات البدنية ملعرفة املستوى البدين لدى العيب كرة القدم صنف أشبال 

سم30؛ .  ص96. - حشيشي مجال الدين؛ حتت إشراف مولود هواورة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

القياسات اجلسمية؛ كرة القد م

2017 - 112                                                                                                                  مس 

صحراوي، حممد امني.   635

حممد امني صحراوي، حمبوب حممد الصغري؛ حتت / سنة  ) 13 - 10(أثر  شخصية املدرب على أداء العيب كرة القدم الفئة العمرية 

. سم30. - إشراف عمار طييب

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

���



الشخصية؛ كرة القدم

2015 - 043                                                                                                                  مس 

صخري، صاحل.   636

صاحل / أمهية استثارة دافعية اإلجناز ملمارسة التربية البدنية والرياضة و اثارها يف  حتقيق األهداف التربوية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص133. - قلعي عماد؛ حتت إشراف يوسف بن حديد، صخري، مزيان نافع

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

دافعية اإلجناز؛ االهداف التربوية

2016 - 040                                                                                                                  مس 

صخري، حممد.   637

حممد صخري، بن خيلف / دور التربية البدنية والرياضة يف احلفاظ على القيم الثقافية لدى التالميذ املراهق يف ظل حتديات العوملة الثقافية 

. سم30؛ .  ص140. - هشام؛ حتت إشراف أمحد تيمطاوسني

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

القيم الثقافية؛ املراهقة

2017 - 013                                                                                                                  مس 

صدقة، خرية.   638

خرية ) / 18 - 15( لدى تالميذ الطور الثانوي ) الغضب اخلوف ( دور دروس التربية البدنية والرياضة يف ضبط مظاهر النمو االنفعايل 

 سم30؛ . ص157. - صدقة؛ حتت إشراف نادية لعاليل

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

الغضب؛ اخلوف؛ النمو االنفعايل

2014 - 085                                                                                                                  مس 

صديقي، سيد علي.   639

���



، سيد علي صديقي، قرشوش نبيل/ يف اجلزائر العاصمة " رياضة و دراسة "الشراكة اإلدارية يف التسيري وأثرها على استقرار مروع اقسام 

. سم30؛ .  ص139. - مشري  بالل؛ حتت إشراف نصر الدين قصري

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأ ت الرياضة : ماستر 

التسيري االداري

2015 - 005                                                                                                                  مس 

صغري، عبد القادر.   640

عبد / سنة  ) 8 - 15( مدى مواكبة أستاذ التربية البدنية والرياضة مبناهج املقاربة بالكفاءات وانعكاسه على تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص105. - برادعي سفيان؛ حتت إشراف مراد ماهور باشا، القادر صغري، العبداوي عبد احلليم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات

2017 - 021                                                                                                                  مس 

صكوشي، كمال.   641

. ص161. - كمال صكوشي؛ حتت إشراف علي شريفي/ سنة  "16 - 14" دور التقومي البدين النتقاء العيب كرة القدم صنف األشابل 

. سم30؛ 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

كرة القدم؛ التقومي

2012 - 018                                                                                                                  مس 

صالح، بالل.   642

نصرية؛ ، بالل صالح، تينوش/ االتصال التربوي بني االستاذ و التالميذ وأثره على زيادة املشاركة حصة  أثناء التربية البدنية والرياضة 

. سم30. - حتت إشراف سيدي علي حممود

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي التربوي : ماستر 

االتصال التربوي

���



2015 - 053                                                                                                                  مس 

صالح، بالل.   643

بالل صالح، تيفوش نصرية؛ حتت / اإلتصال التربوي بني األستاذ و التالميذ و أثر ه على زيادة املشاركة حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص20. - إشراف سيد علي مسسوم

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

اإلتصال التربوي

2014 - 062                                                                                                                  مس 

صمبة، عبد اجلليل.   644

عبد اجلليل صمبة، / األلعاب الشعبية التقليدية يف الوسط املدرسي و دورها يف تنمية األبعاد التربوية و الثقافة لدى تالميذ الطور االبتدائي 

. سم30 ؛ 124. - عبد ايد؛ حتت إشراف سليم حداب، برميكي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

األلعاب الشعبية

2016 - 022                                                                                                                  مس 

صوراية، بربوشة.   645

بربوشة / دور التربية البدنية و الرياضية يف الرفع من مستوى املهارات احلياتية وعالقتها باملتغريات الشخصية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص161. - صوراية؛ حتت إشراف نذير قندوزن

2014 : 3الشخصيةاجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االجتماع الرياضي؛ الشخصية

2014 - 039                                                                                                                  مس 

صويلح، عماد.   646

عماد صويلح، لعصامي / سنة " 18 - 15" واقع ممارسة التربية البدنية والرياضة يف ظل املقاربة بالكفاءات لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص148. - عبد الرمحان؛ حتت إشراف فيصل بوحال

���



2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي التربوي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقابة بالكفاءات

2017 - 028                                                                                                                  مس 

صويلحي، سعود.   647

سعود ) /  سنة 18 - 15( أثر اإلصابات الرياضة على دافعية اإلجناز حلصة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص213. - صويلحي، سببوا أمحد؛ حتت إشراف عبد الناصر بن تومي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإل صبات؛ دافعية اإلجناز

2015 - 059                                                                                                                  مس 

صياد، محزة.   648

محزة / سنوات  ) 09 - 06( لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية ) الذهنية ( دراسة العالقة بني القدرات احلركية و بعض العمليات املعرفية 

. سم30؛ . ص123. - صياد؛ حتت إشراف رضوان بوخراز

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم احلركة

2015 - 034                                                                                                                  مس 

صيدون، عمار.   649

. سم30؛ . ص158. - عمار صيدون؛ حتت إشراف مجال عباس/ ظاهرة عدم إستقرار مدريب كرة القدم على الصعيد األندية اجلزائرية 

2012 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوى : ماستر 

كرة القدم

2012 - 079                                                                                                                  مس 

صيدي، إسحاق.   650

��	



 30؛ . ص102. - إسحاق صيدي؛ حتت إشراف حسن قامسي/ دور املدربني يف تكوين الفئات الصغرى يف األندية اجلزائرية لكرة القدم 

.سم

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ االندية الرياضية

2013 - 055                                                                                                                  مس 

صيلع، عبد احلق.   651

عبد احلق صيلع، حيي عبد الرمحان؛ حتت إشراف بوزكرياء / مسامهة االسلوب االمري دافعية التالميذ حنو ممارسة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص170. - توهامي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الدافعية

2019 - 067                                                                                                                  مس 

ضامن، بوبكر.   652

. - بوبكر ضامن؛ حتت إشراف مجال الدين بومنجل/ واقع التدريس لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضة يف طل املقاربة بالكفاءات 

 سم30؛ . ص177

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات

2014 - 010                                                                                                                  مس 

طا جني، عبد الرؤوف.   653

؛ . ص222. - عبد الرؤوف طا جني؛ حتت إشراف مربوك براهيمي/ مصادر الضغوطات النفسية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية 

. سم30

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

��




الضغوط النفسية

2014 - 089                                                                                                                  مس 

طاليب، حسان.   654

صادق ، حسان طاليب، شلويف رشيد/  سنة 18 - 15دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التنشئة االجتماعية للمراهقني  املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص143. - عبد الكرمي؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

املراهقة؛ التنشئة االجتماعية

2016 - 056                                                                                                                  مس 

طاليب، عز الدين.   655

. سم30؛ . ص146. - عز الدين طاليب؛ حتت إشراف أمحد قوراية/ واقع التسيري اإلداري للرياضة املدرسية باجلزائر 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : سيدي عبد اهللا . ر.ب.ت.م: ماستر 

التسيري اإلداري

2012 - 043                                                                                                                  مس 

طاليبو، أمحد ياسني.   656

. أمحد ياسني طاليبو؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ سنة و أثرها يف تطوير كرة اليد  ) 12 - 09( حمددات و معايري االنتقاء لدى الناشئني 

. سم30؛ . ص127- 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

االنتقاء؛ كرة اليد

2014 - 026                                                                                                                  مس 

طاهري، زهري.   657

زهري طاهري، أون رضا؛ حتت إشراف مولود / تأثري التدريب البيلومتري يف حتسني صفة السرعة لألطراف السفلية لالعيب كرة القدم 

. سم30؛ .  ص128. - هواورة

���



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : املاستر 

التدريب البليومتري؛ كرة القدم

2016 - 051                                                                                                                  مس 

طايري، سليمة.   658

. سليمة طايري؛ حتت إشراف عبد الرمحان شلغوم/ التدريب الرياضي ذو الشدة العالية و عالقتة بإصابات لدى الناشئني يف ألعاب القوى 

. سم30؛ . ص131- 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ االصابات الرياضية

2012 - 026                                                                                                                  مس 

طبالوي، فاتح.   659

فاتح طبالوي؛ حتت إشراف / دور النمط القيادي ألساتذة التربية البدنية والرياضة يف حتسني االداء املهاري لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص155. - حممد ثابت

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

القيادة الرياضية؛ األداء املهاري

2015 - 011                                                                                                                  مس 

طبوش، حسني.   660

دراجي أ مني؛ ، حسني طبوش، شوية فريد/  سنة 18 - 15الرياضة املدرسية ودورها يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة 

. سم30؛ . ص145. - حتت إشراف عبد النور لعموري حديوش

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

الرياضة املدرسية؛ التكيف االجتماعي

2017 - 151                                                                                                                  مس 

���



طحطام، حممد المني.   661

حممد المني طحطام، فويعل عبد الكرمي؛ حتت / دور النشاط البدين الرياضي يف التقليل من ظاهرة البدانة لدى تالميذ الطور اإلبتدائي 

. سم30؛ . ص123. - إشراف سليم حداب

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

البدانة

2017 - 183                                                                                                                  مس 

طراد، توفيق.   662

املكونة لشخصية أستاذ التربية البدنية و الرياضة على إقبال التالميذ حنو األنشطة ) النفسي اإلجتماعي األخالقي التربوي ( تأثري اجلوانب 

. سم30؛ . ص129. - توفيق طراد؛ حتت إشراف حمند آكلي بن عكي/ الالصفية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الشخصية؛ التوافق النفسي االجتماعي

2012 - 042                                                                                                                  مس 

طرقي، زين الدين.   663

دمحاين بالل؛ حتت ، زين الدين طرقي، بربوشة عبد القادر/ دور التربية البدنية يف املدارس االبتدائية على اجلانب احلسي احلركي للتالميذ 

. سم30؛ . ص117. - إشراف مراد شهات

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين  الرياضي التربوي : ماستر 

التعلم احلسي حركي

2017 - 164                                                                                                                  مس 

طهراوي، حممد.   664

حممد طهراوي؛ حتت إشراف أمحد محزة / فاعلية صياغة األهداف اإلجرائية يف بناء درس التربية البدنية و الرياضة للمرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص102. - غضبان

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

���



األهداف اإلجرائية؛ طرق التدريس

2012 - 011                                                                                                                  مس 

طواهرية، ناصر.   665

ناصر /  سنة 12 - 9دور املعلم املختصص يف التربية البدنية والرياضة يف التنمية بعض القدرات احلركية لدى أطفال املرحلة االبتدائية 

. سم30؛ . ص150. - طواهرية؛ حتت إشراف رضوان جبايل

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

علم احلركة

2014 - 076                                                                                                                  مس 

طور ش، رابح.   666

مسري؛ حتت إشراف حممد ، رابح طور ش، خواطي/ استراتيجية التسيري اإلداري للمنشآت الرياضية و انعكاساا على األداء الرياضي 

. سم30؛ . ص123. - براهيمي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إداءة املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التسيري اإل داري؛ األداء الرياضي

2017 - 125                                                                                                                  مس 

طيب الرمحاين، وليد.   667

بن ، وليد طيب الرمحاين، بلخري عبد اهللا/ سنة " 17 - 16"تاثري حصة التربية البدنية والرياضة على العالقات االجتماعية بني التالميذ 

. سم30؛ . ص152. - خوالد امرية؛ حتت إشراف مصطفى شريف بورنان

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 129                                                                                                                  مس 

طييب، محزة.   668

���



. سم30؛ . ص122. - محزة طييب، فاضل جبري؛ حتت إشراف سليم حداب/ واقع التوصيف  لألفراد العاملني إلدارة املنشأت الرياضية 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشات الرياضية : ماستر 

املرارد البشرية؛ املنشات الرياضية

2015 - 062                                                                                                                  مس 

طيطم، معشوق.   669

معشوق طيطم؛ /  سنوات 6- 4برنامج مقترح للتربية احلركية لتطوير التوافق احلركي ألقسام التحضريية على مستوى املدرس االبتدائية 

. سم30؛ . ص147. - حتت إشراف رضوان بوخراز

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التربية احلركية؛ التوافق احلركي؛ علم احلركة

2014 - 092                                                                                                                  مس 

عابد، حممد.   670

عبد السالم مراونة؛ حتت إشراف ، حممد عابد، بلعاليا  حممد/ أمهية إدراك املدربني لألسس  العلمية يف عملية إنتقاء السباحني املوهوبني 

. سم30؛ .  ص313. - مولود هواورة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

االنتقاء؛ السباحة

2017 - 146                                                                                                                  مس 

عابد، حممد أمني.   671

عاشر حممد؛ حتت ، حممد أمني عابد، بلحاج هشام" / أكابر "مدى تأثري كثافة املنافسة الرياضية على اللياقة البدنية لالعيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص125. - إشراف مولود هواورة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

املنافسة الرياضية؛ كرة القدم؛ اللياقة البدنية

2017 - 080                                                                                                                  مس 

���



عاشور، الطاهر.   672

.  ص125. - الطاهر عاشور، ماحي ليلى؛ حتت إشراف خالد حدادي/ العوامل املؤثرة يف املشاركة الرياضية التنافسية بالوسط املدرسي 

. ص30؛ 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الرياضة املدرسية

2016 - 009                                                                                                                  مس 

عاشور، توفيق.   673

. توفيق عاشور؛ حتت إشراف نبيل كرفس/ التحفيز و أثره يف حتقيق الرضا لدى أستاذ التربية البدنية و الرياضة يف مرحلة التعليم الثانوي 

. سم30؛ .  ص150- 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التنشاط البدين الرياضي التربوي الدرسي : ماستر 

الرضا الوظيفي؛ التحفيز

2013 - 004                                                                                                                  مس 

عاشور، حيي.   674

حيي / االتصال البداغوجي بني الستاذ و التلميذ و انعكاسه على حتقيق االهداف التربوية حلصة التربية البدنية و الرياضة يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص140. - عليك سارة؛ حتت إشراف مجال مرازقة، عاشور، مساعيلي امال

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ االتصال البداغوجي

2019 - 158                                                                                                                  مس 

عاشوري، عبد الغاين.   675

. - عبد الغاين عاشوري، شليل سيف الدين؛ حتت إشراف سفيان نافع/ تأثري شخصية املدرب على األداء الرياضي لدى العيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص146

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

���



شخصية املدرب؛ كرة القدم

2017 - 169                                                                                                                  مس 

عاشوري، عماد الدين.   676

دراسة وصفية باملدارس ) :  سنة 12 - 6( واقع املمارسة الرياضية يف الطور االبتدائي و اثره على النمو النفسي االجتماعي للتالميذ 

. سم30جداول ؛ . :  و180. - عماد الدين عاشوري، رباحي عبد اهللا؛ حتت إشراف لعموري حديوش/ االبتدائية لوالية سطيف 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ النمو النفسي

2019 - 031                                                                                                                  مس 

عامر، عبد الالوي.   677

. سم30؛ . ص084. - عبد الالوي عامر؛ حتت إشراف عمار طاييب/ دور األلعاب الشبه الرياضية يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االلعاب الشبه رياضية؛ التوافق النفسي االجتماعي

2017 - 062                                                                                                                  مس 

عايد، الياس.   678

الياس عايد، خرزة امحد؛ حتت إشراف عبد العزيز / واقع استخدام طرق التدريس احلديثة يف التربية البدنية و الرياضة يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص105. - الوصايب

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس

2017 - 173                                                                                                                  مس 

عباس، مجال.   679

مجال عباس؛ حتت ) / البليدة ( التمويل الرياضي و دوره يف تنظيم الدورة التأهيلية ألملبياد لندن لكرة الطائرة سيدات أكابر باجلزائر 

���



. سم30؛ . ص158. - إشراف مجال عباس

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

التمويل الرياضي

2012 - 106                                                                                                                  مس 

عبد الغافر، رمية.   680

 30؛ . ص178. - رمية عبد الغافر؛ حتت إشراف حممد عماري/ مسؤولية املسري و املوظفني و دورهم يف تسيري احلسن لإلدارة الرياضية 

.سم

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية  : 

اجلودة

2013 - 066                                                                                                                  مس 

عبد الفتاح، شريف.   681

شريف عبد الفتاح، حممد شريف؛ حتت إشراف الوايف / شخصية األستاذ واثرها يف التدخل البيداغوجي لدى طلبة السنة االوىل ماستر 

. سم30؛ . ص125. - نبيل

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

الشخصية

2015 - 070                                                                                                                  مس 

عبد املالك، فارس.   682

فارس عبد املالك، شاكي اسيا؛ حتت إشراف ميينة / متاسك الفريق الرياضي و عالقته بدافعية االجناز لدى العيب كرة اليد صنف اصاغر 

. سم30؛ . ص92. - دودان

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ دافعية االجناز

2019 - 137                                                                                                                  مس 

���



عبد اهلدي، بن جمرب.   683

بن جمرب عبد اهلدي، عبد /  سنة 17تدريبات تقوية عضالت اجلذع و اثرها على قوة تسديد الكرة لدى العيب كرة القدم فئة االقل من 

. سم30؛ . ص108. - الرؤوف؛ حتت إشراف كرمي لعبان

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي

2019 - 120                                                                                                                  مس 

عبديل، سامية.   684

سامية / اسباب إقبال التالميذ على التسخينات املتضمنة  األلعاب الشبة الرياضية يف حصة التربية البدنية و الرياضة يف الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص121. - عبديل، حلاف نعيمة؛ حتت إشراف عبد النور حشمان

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية؛ االمحاء

2016 - 005                                                                                                                  مس 

عبديل، مصطفى.   685

. سم30؛ . ص147. - مصطفى عبديل؛ حتت إشراف حمند آكلي بن عكي/ دور تسيري املنشأت الرياضية يف تنمية رياضة التايكواندو 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

املنشآت الرياضية؛ التايكوندو

2012 - 089                                                                                                                  مس 

عبدو، ملياء.   686

. سم30؛ . ص152. - ملياء عبدو؛ حتت إشراف أمحد قوراية/ مكانة التخطيط اإلستراتيجي يف تسيري املؤسسات الرياضية اجلزائرية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ااإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

التخطيطم اإلستراتيجي

��	



2012 - 062                                                                                                                  مس 

عبلي، غالم اهللا بالل.   687

غالم اهللا بالل عبلي؛ حتت - / صنف أكابر - املقاربة و املتابعة الطبية و دورها يف عالج اإلصابات الرياضية لدى العيب كرة القدم 

. سم30؛ . ص161. - إشراف مجال عباس

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

االصابات الرياضية؛ كرة القدم

2012 - 055                                                                                                                  مس 

عبيدي، حممد حيي.   688

. - زامي مجال؛ حتت إشراف يزيد عمورة، حممد حيي عبيدي، زياين هارون/ تقييم اداء التربية البدنية والرياضة يف ظل منهاج اجليل الثاين 

.سم30؛ . ص121

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 091                                                                                                                  مس 

عثمان، ملياء.   689

. سم30؛ . ص98. - ملياء عثمان؛ حتت إشراف أمحد شنايت/ التحضري البدين وعالقته يف الدور اجلهوي األول لكرة القدم 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التحضري البدين؛ كرة القدم

2015 - 007                                                                                                                  مس 

عثماين، عبد الرزاق.   690

عبد الرزاق / املكانة االجتماعية لتالميذ املرحلة الثانوية و انعكاسها اإلجيايب على مفهوم الذات و إجتاهات حنو النشاط البدين الرياضي 

. سم30؛ . ص164. - عثماين، مهال فضيل؛ حتت إشراف حممد ابوشوكان

�	




2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

مفهوم الذات؛ املكانة االجتماعية

2017 - 035                                                                                                                  مس 

عجلوط، وسيلة.   691

وسيلة عجلوط، /  سنة 16 - 14 متر صنف أشبال 100تقييم برنامج اإلعداد البدين العام لتحسني صفة السرعة عند عدائي مسافة 

. سم30؛ .  ص92. - عبان علي؛ حتت إشراف كرمي لعبان

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

اإل عداد البدين؛ صفة السرعة؛ العاب القوى

2015 - 113                                                                                                                  مس 

عداد، اسامة.   692

دراسة ميدانية على بعض متوسطات : مسامهة االخنراط يف الفرق الرياضية على اكتساب املهارات احلسية عند تالميذ الطور املتوسط 

 30جداول ؛ . :  و89. - شامت شهرزاد؛ حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني، اسامة عداد، بومزيود  فخر الدين- / شرق - اجلزائر 

.سم

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ املهارات احلسية

2019 - 011                                                                                                                  مس 

عدمان، حممد أمني.   693

. سم30؛ . ص167. - حممد أمني عدمان؛ حتت إشراف مجال عباس/ اإلستراتيجية اإلدارية املتبعة يف تسيري املركبات الرياضية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

اإلستراتيجية اإلدارية

2012 - 078                                                                                                                  مس 

عرة، يوسف.   694

�	�



 17 - 15دراسة أثر برنامج تدرييب مقترح لتطوير القوة العضلية على حتسني مهارة التصويب لدى العيب كرة القدم صنف اشبال للفئة 

. سم30؛ . ص142. - يوسف عرة؛ حتت إشراف علي شريفي/ سنة 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

القوة العضلية؛ كرة القدم

2013 - 076                                                                                                                  مس 

عروسي، سعيد.   695

سعيد عروسي؛ حتت / مدى فعالية اإلعداد البدين يف التقليل من اإلصابات الرياضية لدى عدائي املسافات املتوسطة و الطويلة صنف أكابر 

. سم30؛ . ص129. - إشراف خالد حدادي

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

االعداد البدين؛ اإل صابات الرياضية

2014 - 059                                                                                                                  مس 

عز الدين، يوسف.   696

يوسف عز /  سنة 18 - 15دور املتابعة الطبية يف الوقاية من اإلصابات أثناء حصة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص122. - الدين؛ حتت إشراف مجال زعبوب

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين تربوي : ماستر 

االصابات؛ الطب الرياضي

2016  - 007                                                                                                                مس 

عزاز، يسني.   697

 30؛ . ص137. - يسني عزاز، بن عقياة خلضر؛ حتت إشراف مولود هواورة/ واقع التقوية العضلية لدى مدرب كرة اليد صنف أكابر 

سم

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

�	�



التقوية العضلية؛ كرة االيد

2015 - 200                                                                                                                  مس 

عزوز، رمضان.   698

/ القيم التربوية لشخصية االستاذ و مدى انعكاسها على التالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي من خالل حصة التربية البدنية و الرياضة 

.سم30؛ . ص228. - حممد السعيد؛ حتت إشراف يزيد عمورة، رمضان عزوز، بوقريرس

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 121                                                                                                                  مس 

عزوز، نعيم.   699

قبلي صالح ، نعيم عزوز، عنان نصر الدين/  سنة 15التدريب البليوميتري و عالقته بالصفات البدنية لدى العيب كرة القدم فئة الناشئني 

. سم30؛ . ص120. - الدين؛ حتت إشراف كمال برحة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ الصفات البدنية؛ التدريب البليومتري

2019 - 130                                                                                                                  مس 

عزييب، حممد سفيان.   700

حممد سفيان عزييب؛ حتت إشراف / دور التربية البدنية و الرياضة يف التقليل من ظاهرة تعاطي املخدرات عند مراهقي التعليم املتوسط 

. سم30؛ . ص131. - سفيان نافع

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

تعاطي املخدرات؛ املراهقة

2012 - 105                                                                                                                  مس 

عزيزي، محزة.   701

محزة عزيزي، /  سنة 12 - 9أمهية عملية االنتقاء يف احلصول على فريق تنافسي رفيع املستوى يف كرة اليد يف املؤسسات التربوية اصاغر 

�	�



. سم30؛ . ص86. - قراد عبد احلق؛ حتت إشراف كمال بن مصباح

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

االنتقاء؛ كرة اليد

2015 - 023                                                                                                                  مس 

عزيزي، عبد احلق.   702

. ص133. - عبد احلق عزيزي؛ حتت إشراف حسن قامسي/ اإلتصال بني املدرب و الالعب و دوره يف رفع مستوى أداء الفريق الرياضي 

. سم30؛ 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي التنافسي : ماستر 

الفريق الرياضي؛ االتصال

2013 - 046                                                                                                                  مس 

عزيل، حممد الطيب.   703

.  ص92. - حممد الطيب عزيل، عتروس فيصل؛ حتت إشراف توفيق ايت عمار/ دراسة مقارنة للقدرات الالهوائية يف الرياضات القتالية 

. سم30؛ 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ الرياضات القتالية

2019 - 080                                                                                                                  مس 

عسلمي، مرمي.   704

مرمي عسلمي؛ / اجتاهات طلبة معهد التربية البدنية والرياضة حنو مفهوم النشاط البدين الرياضي التربوي و عالقاتتها بالفاعلية الذاتية هلم 

. سم30؛ .  ص139. - حتت إشراف سيد علي مسسوم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2017 - 159                                                                                                                  مس 

�	�



عشري، هشام.   705

بن حممد حممد عشمان؛ حتت ، هشام عشري، عيناوي بلقاسم/ اسباب نفور االناث من ممارسة التربية البدنية و الرياضيةيف الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص120. - إشراف فتحي يوسفي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : املاستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 046                                                                                                                  مس 

عصماين، أ محد.   706

أ محد عصماين؛ حتت إشراف فتحي / مستوى استغالل وسائل االسترجاع يف النوادي اجلزائرية وأثره يف التقليل من االصابات الرياضية 

. سم30؛ . ص155. - يوسفي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

وسائل االسترجاع؛ االصابات الرياضية

2015 - 107                                                                                                                  مس 

عصماين، يوسف.   707

 ) 18 - 15(مصادر الضغوط املهنية الستاذ التربية البدنية والرياضة وأثرها على أداء البيداغوجي يف املؤسسات التربوية الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص120. - بوقفالة فتحي؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة، يوسف عصماين، علوي يوسف/ سنة 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي  : 

الضغوط املهنية؛ االداء البيداغوجي

2017 - 041                                                                                                                  مس 

عصنون، وليد.   708

صنف اشبال -  امتار لدى تالميذ العيب كرة اليد 6اثر برنامج تدرييب مقترح يف تنمية صفة املرونة لتحسني دقة التصويت من منطقة 

. سم30؛ .  ص099. - وليد عصنون، ناجري فؤاد؛ حتت إشراف سليم حداب) /  سنة15 - 13(

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

�	�



تدريب رياضي

2019 - 120                                                                                                                  مس 

عطابة، عبد القادر.   709

عبد القادر عطابة، مهين ابراهيم؛ حتت إشراف عبد الناصر / واقع حصة التربية البدنية والرياضة باملرحلة الثانوية يف ظل املقاربة بالكفاءات 

. سم30؛ . ص160. - بن تومي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي التربوي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات

2015 - 008                                                                                                                  مس 

عطايلية، لة.   710

، لة عطايلية، بوزريبة جهاد/ سنة  ) 15 - 12(دراسة التربية البدنية والرياضة يف التخفيف من العنف املدرسي بني تالميذ املتوسط 

. سم30؛ . ص177. - خلفاوي سارة؛ حتت إشراف حممد ثابت

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ العنف املدرسي

2019 - 077                                                                                                                  مس 

عطوي، هشام.   711

العايب اسالم؛ حتت . هشام عطوي، حربة يوسف / دور النشاطات الرياضة التربية يف ختفيف القلق و الضغط النفسي لتالميذ البكالوريا 

. سم30؛ . ص151. - إشراف منيب حفيظي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

القلق؛ الضغط النفسي

2016 - 162                                                                                                                  مس 

عفيفي، عبد الفتاح.   712

�	�



الطاليب ، عبد الفتاح عفيفي، برشوة ميسوم/ دور حصة التربية البدنية والرياضة يف تنمية املهارات اإلجتماعية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص11. - عبد احلفيظ؛ حتت إشراف عبد النور لعموري حديوش

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

املهارات اإلجتماعية

2016 - 031                                                                                                                  مس 

عقباوي، حلبيب.   713

. سم30؛ . ص101. - حلبيب عقباوي؛ حتت إشراف حممد براهيمي/ مكانة التخطيط اإلستراتيجي يف املؤسسات الرياضية اجلزائرية 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : االدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

التخطيط االستراتيجي

2014 - 054                                                                                                                  مس 

عقباوي، حلبيب.   714

. سم30؛ .  ص103. - حلبيب عقباوي؛ حتت إشراف حممد ابراهيمي/ مكانة التخطيط اإلستراتيجي يف املؤسسات الرياضية اجلزائرية 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري املنشآت الرياضية و املوارد البشرية : ماستر 

التخطيط الستراتيجي

2013 - 054                                                                                                                  مس 

عقيب، يامسينة.   715

يامسينة عقيب، / اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو التكوين يف ميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضة وعالقتها بتكيفهم األكادميي 

. سم30؛ .  ص110. - غمراين تسعديت؛ حتت إشراف كمال برجة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط البدين الرياضي : ماستر 

التكوين اجلامعي

2016 - 101                                                                                                                  مس 

�	�



عقري، زهري.   716

. سم30؛ . ص143. - زهري عقري، لبديري محيد؛ حتت إشراف سليم املاي/ دور وظيفة التوجيه يف إدارة املنشأت الرياضية 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنات الرياضية : ماستر 

وظيفة التوجيه؛ املنشأت الرياضية

2015 - 131                                                                                                                  مس 

عكاش، أمساء.   717

أمساء عكاش؛ حتت إشراف - / اجلمباز - أثر تقنية التعليم بالفيديو يف حتسني التحكم احلركي لدى تالميذ الطور املتوسط تقنية العجلية 

. سم30؛ . ص101. - عبد الرمحان شلغوم

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

التحكم احلركي؛ اجلمباز

2012 - 084                                                                                                                  مس 

عكريش، ابراهيم.   718

ابراهيم عكريش؛ حتت / سنة  ) 15 - 12(مسامهة االنشطة الرياضية الالصيفية يف تنمنية التفاعل االجتماعي لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص144. - إشراف عبد الرمحان شلغوم

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تروي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ التفاعل االجتماعي

2019 - 075                                                                                                                  مس 

عالف، حممد.   719

حممد عالف، جربيط أيوب؛ حتت إشراف خالد / دور النشاط البدين والرياضي يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص 122. - حدادي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

�	�



التكيف االجتماعي

2016 - 037                                                                                                                  مس 

عاللة، سيف الدين.   720

. سم30؛ . صU19. - 129 و اثره يف التنمية القصوى لدى العيب كرة القدم صنف 15 / 15التدريب الفتري 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ التدريب الفتري

2019 - 150                                                                                                                  مس 

عاليل، رشيد.   721

رشيد / سنة  ) 15 - 11( الكفاءات التدريسية ألستاذ التربية البدنية والرياضة وعالقتها بدافعية التعلم لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30 ص ؛ 135. - عاليل؛ حتت إشراف عبد النور حشمان

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

الكفاءات التدرسية؛ دافعية التعلم

2014 - 082                                                                                                                  مس 

عالوي، بلقاسم.   722

بلقاسم / الضغوطات النفسية الستاذ التربية البدنية و الرياضة و أثرها على حتقيق الربنامج السنوي لألقسام النهائية يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص138. - عالوي؛ حتت إشراف كرمي لعبان

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الضغوطات املهنية

2013 - 057                                                                                                                  مس 

علواش، مسري.   723

مسري علواش؛ حتت / إستخدام أسلوب التدريس باموعات الصغرية يف تعلم املهارات احلركية أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية 

. سم30؛ .  ص213. - إشراف نبيل كرفس

�		



2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املهارات احلركية

2013 - 010                                                                                                                  مس 

علوان، وسام.   724

؛ . ص121. - وسام علوان؛ حتت إشراف كرمي لعبان/  سنة 12 - 9حمددات إكتساب القدرات احلركية لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية 

. سم30

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

القدرات احلركية؛ علم احلركة

2015 - 167                                                                                                                  مس 

علوش، حممد.   725

حممد علوش، حاجب عبد الغين؛ حتت /  سنة 15واقع انتقاء املواهب الشبانية يف كرة القدم لدى األندية اجلزائرية احملترفة فئة أقل من 

. سم30؛ . ص125. - إشراف رابح عبورة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

املواهب الرياضية؛ كرة القدم

2015 - 128                                                                                                                  مس 

علوي، تنهنان.   726

عبد الرزاق؛ ، تنهنان علوي، جعفري/ توظيف تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف االتصالني الداخلي و اخلارجي يف اهليئات الرياضية 

. سم30؛ .  ص240. - حتت إشراف أمحد فالق

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدار ة املوارد البشرية واملنشآت الريا ضية : املاستر 

تكنولوجيا املعلومات؛ االتصال

2016/ 141                                                                                                                    مس 

�





علوي، عبد الرمحان.   727

 18 - 15تاثري حصة التربية البدنية و الرياضة من الناحية النفسية و االجتماعية على العالقة بني األستاذ و التالميذ يف الطور الثانوي 

.  سم30؛ .  ص157. - محزة؛ حتت إشراف عبد الرمحان شلغوم، فرقاين، عبد الرمحان علوي، فرقاين الطاهر/ سنة 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم النفس االجتماعي

2017 - 144                                                                                                                  مس 

علي، سعودي.   728

. سعودي علي، بوجحود ياسني؛ حتت إشراف سليم حداب/ طرائق و أساليب التدريس و مدى حتكم أستاذ التربية البدنية والرياضة فيها 

. سم30؛ . ص140- 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس

2017 - 082                                                                                                                  مس 

عليلي، مولود.   729

سداوي حسني؛ حتت إشراف ، مولود عليلي، بقة طاهر/ دور التخطيط يف رفع مستوى األداء لدى عدائي املسافات الطويلة صنف اكابر 

. سم30؛ .  ص101. - مراد ماهور باشا

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التخطيط الرياضي؛ العاب القوى

2016 - 004                                                                                                                  مس 

عليوي، نعيمة.   730

نعيمة عليوي، عربوزة المياء؛ / سنة ) 11 - 6( دراسة عالقة مستوى النشاط البدين مبؤشر الكتلة اجلسمية لدى األطفال املتمدرسني 

. سم30؛ . ص114. - حتت إشراف رشيد بلونيس

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

�
�



الكتلة اجلسمية؛ جسم االنسان؛ املورفولوجيا

2015 - 044                                                                                                                  مس 

عمارة، مناد.   731

. - مناد عمارة، قادري رضوان؛ حتت إشراف عبد املالك بسكري/ الرضا الوظيفي و عالقته باداء اساتذة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص57

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الرضا الوظيفي

2019 - 167                                                                                                                  مس 

عماروش، جالل.   732

جالل عماروش، كحل السنان عماد؛ حتت إشراف / اثر حصة التربية البدنية و الرياضة على صورة اجلسم لدى تالميذ الطور النهائي 

. سم30؛ .  ص93. - مسرية زعيمن

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ مورفولوجيا؛ جسم االنسان

2019 - 179                                                                                                                  مس 

عماري، حياة.   733

. - حياة عماري؛ حتت إشراف يوسف بن صاييب/ أثر إستراتيجية التدريس على ضبط التالميذ خالل حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص140

2012 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

إستراتيجية التدريس

2012 - 070                                                                                                                  مس 

عماري، عادل.   734

�
�



عادل عماري، اومليل عمر؛ حتت إشراف / دور التربية البدنية والرياضة يف ضبط مسة اخلجل لدى تالميذ الطور املتوسط اثناء االجناز 

. سم30؛ . ص225. - مجال الدين بومنجل

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اخلجل؛ علم النفس العصيب

2016 - 014                                                                                                                  مس 

عماري، عادل.   735

كحليش عادل؛ ، عادل عماري، علوان بالل/ التكوين اجلامعي لدى طلبة علوم و تقنيات األنشطة البدنية وعالقته بتكيفهم األكادميي 

. سم30؛ . ص132. - حتت إشراف فائزة قومريي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التكوين اجلامعي

2016 - 032                                                                                                                  مس 

عمام، جقجية.   736

 30؛ . ص201. - جقجية عمام؛ حتت إشراف عبد الناصر بن تومي/ اإلتصال و دوره يف إدارة املوارد البشرية يف املنشآت الرياضية 

.سم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : ادارة وتسيري املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

املنشآت الرياضية؛ االتصال

2012 - 067                                                                                                                  مس 

عمران، حممد.   737

حممد عمران، بورنان ) /  سنة 18 - 15( دور التربية البدنية و الرياضة يف التنشئة االجتماعية لدى تالميذ املراهقني يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص126. - عزيز؛ حتت إشراف بوزيد دريسي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

التنشئة االجتماعية

�
�



2015 - 080                                                                                                                  مس 

عمران، نور الدين.   738

نور الدين عمران، بن مرزوق عبد / مسامهة النشاطات الرياضية اجلماعية يف تقليل من السلوكات العدوانية لدى تالميذ الطور املتوسط 

 سم30؛ . ص100. - احلق؛ حتت إشراف أمحد تيمطاوسني

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

السلوك العدواين

2017 - 014                                                                                                                  مس 

عمران، يوسف.   739

يوسف عمران، وحشية ) / سنوات  ) 9 - 6( اثر ممارسة النشاط البدين الرياضي على االدراك احلركي عند التالميذ الطور االبتدائي 

. سم30؛ . ص148. - معيوف حممد؛ حتت إشراف رضوان جبايل، سهام

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

علم احلركة

2017 - 153                                                                                                                  مس 

عمراين، عبد احلكيم.   740

. ص135. - عبد احلكيم عمراين؛ حتت إشراف مراد صحراوي/ مسامهة التربية العلمية يف بناء و تسسري درس التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

التربية العلمية؛ درس التربية البدنية و الرياضية

2013 - 051                                                                                                                  مس 

عمرة، زكرياء.   741

زكرياء عمرة، ناظور هامشي؛ /  سنة 17 - 15تأثري برنامج للقوة املميزة بالسرعة على قدرة القذف لدى العيب كرة القدم صنف أشبال 

. سم30؛ .  ص091. - حتت إشراف أمحد محزة غضبان

�
�



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي خنبوي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ كرة القدم

2016 - 109                                                                                                                  مس 

عمرون، عبد ايد.   742

. -عبد ايد عمرون؛ حتت إشراف عبد الكرمي معزيز/  وأثرها يف إكتشاف املواهب الشابة 12 - 9واقع إنتقاء لدى العيب ألعاب القوى 

. سم30؛ . ص106 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

االنتقاء؛ ألعاب القوى

2016 - 065                                                                                                                  مس 

عمري، مجال الدين.   743

. - مجال الدين عمري؛ حتت إشراف علي حكومي/ دراسة حول أبعاد التحضري الرياضي عند الفئات الصغرى يف رياضة ألعاب القوى 

. سم30؛ . ص135

2012 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التحضري الرياضي؛ العاب القوى

2012 - 076                                                                                                                  مس 

عمري، زهية.   744

بن أمحد سامية منرية؛ ، زهية عمري، يونس سعاد/ مسامهة أشكال اللعب يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية 

. سم30؛ . ص163. - حتت إشراف كرمي لعبان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

التوافق احلسي احلركي

2017 - 170                                                                                                                  مس 

�
�



عمور، جميد.   745

جميد عمور، موالي /  سنة 15 - 13دور القياسات اجلسمية و االختبارات البدنية يف عملية انتقاء الناشئني يف رياضة كرة اليد فئة  

. سم30؛ . ص158. - ناصر؛ حتت إشراف نبيل كرفس

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدرب الرياضي النخبوي : ماستر 

االنتقاء؛ القياسات اجلسمية؛ مورفولوجيا؛ جسم االنسان

2016 - 069                                                                                                                  مس 

عمورة، أمينة.   746

. ص136. - أمينة عمورة؛ حتت إشراف رشيد بلونيس/ حتديد النمط املورفولوجي لالعيب كرة السلة  حسب مراكز اللعب أوسط ذكور 

. سم30؛ 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة السلة؛ املورفولوجيا؛ جسم االنسان

2016 - 122                                                                                                                  مس 

عمرية، حممد ملني.   747

. سم30؛ . ص102. - حممد ملني عمرية؛ حتت إشراف عيسى بن صديق/ دور إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء املنشأت الرياضية 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنأت الرياضية : ماستر 

املوارد البشرية؛ املنشأت الرياضية

2014  - 080                                                                                                                مس 

عمرية، معاذ.   748

معاذ عمرية، بوشامة عبد الباسط؛ حتت إشراف عبد  / U 18أمهية أسلوب التدريب املدمج يف حتسني مردود العيب كرة القدم صنف 

. سم30؛ . ص136. - الرمحان شلغوم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

�
�



التدريب املدمج؛ كرة القدم

2017 - 130                                                                                                                  مس 

عميمرة، محزة.   749

محزة عميمرة، مزماز محزة؛ / األسباب اخلارجية املؤدية حلدوث اإلصابات الرياضية أثناء حصة التربية البدنية والرياضة يف الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص169. - حتت إشراف أمني شريفي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإلصابات الرياضة

2015 - 135                                                                                                                  مس 

عنان، عبد الناصر.   750

رواحبية عبد الغفور؛ ، عبد الناصر عنان، مسلم حممد/ مدى تأثري مصادر الضغوط النفسية على األداء كل من مدربني و العيب كرة القدم 

. سم30؛ .  ص115. - حتت إشراف رياض صاحل دوار

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

الضغوط النفسية؛ كرة القدم

2017 - 116                                                                                                                  مس 

عناين، إدير.   751

سنة  ) 19 - 17( فعالية الربامج التدريبية املسطرة من طرف املدربني يف الرفع من مستوى الرياضي لدى العيب كرة القدم صنف أواسط 

. سم30؛ . ص150. - إدير عناين؛ حتت إشراف نذير قندوزن/ 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ الربامج التدريبية

2012 - 024                                                                                                                  مس 

عنصل، مجال.   752

مجال عنصل، حاكم / اثر التدريس باملقارية بالكفاءات على شخصية التالميذ يف املرحلة الثانوية من خالل حصة التربية البدنية والرياضة 

�
�



. سم30؛ . ص250. - امساعيل عمر زهري؛ حتت إشراف امحد حكيم عمران، حممد امني

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ املقاربة بالكفاءات

2019 - 062                                                                                                                  مس 

عواس، واليد.   753

؛ . ص115. - واليد عواس، صدوق حممد؛ حتت إشراف الطاهر بريكي/ واقع تدرس التربية البدنية والرياضة يف ظل املقاربة بالكفاءات 

. سم30

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2017 - 178                                                                                                                  مس 

عون الصغري، وليد.   754

وليد عون الصغري؛ حتت إشراف مصطفى / دراسة حتليلية ملردودية خمتلف احلاالت الدفاعية للفريق الوطين اجلزائري أكابر يف كأس العامل 

. سم30؛ . ص122. - بورنان

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

احلاالت الدفاعية؛ املنتخب الوطين

2013 - 065                                                                                                                  مس 

عويسي، سريين.   755

، سريين عويسي، عقون رمية/ مظاهر مشاركة التالميذ و تاثريها على درجة دافعية االجناز احلركي أثناء حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30. - عربيش رقية؛ حتت إشراف كرمي لعبان

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

دافعية االجناز؛ علم احلركة

2016 - 147                                                                                                                  مس 

�
�



عويسي، عبد القادر.   756

( األلعاب الصغرية التمهيدية يف الربنامج التدرييب و أثرها على تنمية بعض الصفات البدنية و املهارات األساسية يف كرة القدم الناشئني 

. سم30؛ .  ص69. - عبد القادر عويسي؛ حتت إشراف طارق ساكر/ سنة ) 12 - 10

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

األلعاب الصغرية؛ الصفات البدنية؛ كرة القدم

2012 - 005                                                                                                                  مس 

عياد، حممد.   757

مفتاحي سفيان؛ حتت إشراف نذير ، حممد عياد، جمرب عبد الرمحان/ أثر الضغوط املهنية أداء أستاذ التربية البدنية و الرياضة أثناء احلصة 

. سم30؛ . ص134. - قندوزن

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدسي : ماستر 

الضغوط املهنية؛ استاذ التربية البدنية و الرياضية

2016 - 044                                                                                                                  مس 

عيادي، موسى.   758

موسى عيادي؛ حتت إشراف / واقع االتصال التربوي لدى طلبة املتربصني يف التربية البدنية والرياضية على مستوى الطور املتوسط 

. سم30؛ .  ص94. - رضوان جبايل

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االتصال التربوي

2014 - 090                                                                                                                  مس 

عياش، أيوب.   759

. سم30؛ . ص145. - أيوب عياش؛ حتت إشراف مراد صراوي/ العالقة ما بني احلوافز و الفعالية التنظيمية يف املؤسسة الرياضية 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري املنشآت الرياضية و املزارد البشرية : ماستر 

�
	



الفعالية التنظيمية

2013 - 019                                                                                                                  مس 

عياط، خالد.   760

خالد عياط، بلعابد / انعدام استاذ التربية البدنية والرياضة يف املدارس االبتدائية باجلزائر و أثره على التوافق احلسي احلركي لدى التالميذ 

. سم30؛ .  ص83. - رموش دمحان؛ حتت إشراف مصطفى بوترية، مسعود

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التوافق احلسي احلركي

2017 - 054                                                                                                                  مس 

عيزل، توفيق.   761

توفيق عيزل، بوعافية / استخدام اسلوب املنافسة و مدى تاثري يف تعليم املهارات االساسية للكرة الطائرة لتالميذ مرحلة الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص104. - فيصل؛ حتت إشراف بوسدر صربينة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ الكرة الطائرة

2019 - 071                                                                                                                  مس 

عيسات، فاهم.   762

فاهم عيسات؛ حتت إشراف مصطفى /  سنة 20أمهية وسائل االسترجاع يف حتسني األداء البدين لدى العيب كرة القدم صنف أقل من 

 سم30؛ .  ص138. - بوترية

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

األداء البدين؛ كرة القدم

2015 - 192                                                                                                                  مس 

عيساوي، حممد.   763

حممد عيساوي، خبيت يوسف؛ حتت / مدى إمكانية املركبات و املنشآت الرياضة اجلزائر ية على احتضان الدورات الرياضية القارية 

��




. سم30؛ . ص149. - إشراف عبد اللطيف مشتة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضة : ماستر 

تسيري املنافسات الرياضية

2015 - 030                                                                                                                  مس 

عيسوان، ميينة.   764

ميينة عيسوان؛ / احلاجات التدريبية ملعلمي التربية البدنية والرياضية املرتبطة مبهارات استخدام تقنيات التعليم احلديثة للمرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص106. - حتت إشراف حممد ثابت

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس

2014 - 104                                                                                                                  مس 

عيسى، الباي سليم.   765

الباي / دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة البليدة : تاثري احمليط االجتماعي على عزوف املتحجبات عن انشطة التربية البدنية و الرياضية 

. سم30جداول ؛ . :  ص198. - سليم عيسى، تيوساري امحد؛ حتت إشراف مصطفى عمروش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ احمليط االجتماعي

2019 - 093                                                                                                                  مس 

عيسى، الباي سليم.   766

بريهمات ، الباي سليم عيسى، تيوساري امحد/ تاثري احمليط االجتماعي على عزوف املتحجبات عن انشطة التربية البدنية و الرياضية 

. سم30؛ . ص191. - هشام؛ حتت إشراف مصطفى عمروش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي

2019 - 093                                                                                                                  مس 

���



عيناوي، حسام.   767

حسام عيناوي، يوسفي  محيدة؛ حتت إشراف / مظاهر كفاءات الطلبة املتخرجني لتدريس التربية البدنية والرياضة يف املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص175. - كرمي لعبان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

تدريس التربية البدنية و الرياضية

2017  -092                                                                                                                  مس 

غاوي، خالد.   768

. - وايين محزة؛ حتت إشراف رابح عبورة، خالد غاوي، غرمية حممد إسالم/ القيادة االدارية ودورها يف تسيري املنشأت الرياضية 

. سم30؛ . ص140

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : االدارة وتسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضة : ماستر 

القيادة اإلدارية؛ املنشأت الرياضية

2016 - 040                                                                                                                  مس 

غباش، عبد الرمحن.   769

عبد الرمحن / سلوك اتمع املدرسي اجتاه مادة التربية البدنية والرياضة وعالقته بظاهرة التمييز بني املواد الدراسية يف املؤسسة التربوية 

. سم30؛ . ص183. - غباش؛ حتت إشراف رضوان بوخراز

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين والرياضي املدرسي : ماستر 

اتمع املدرسي

2016 - 170                                                                                                                  مس 

غرابلي، سهام.   770

سهام غرابلي؛ حتت إشراف صبرية ماهور / مدى فاعلية التربية البدنية والرياضة يف بناء بعض العالقات االجتماعية بني تالميذ الثانوية 

. سم30؛ . ص111. - باشا

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

���



العالقات االجتماعية

2015 - 079                                                                                                                  مس 

غرام، محزة.   771

. سم30؛ . ص111. - محزة غرام؛ حتت إشراف عبد الكرمي معزيز/ التوجيه ودوره يف إدارة املنشأت الرياضية 

2014: سيدي عبد اهللا . ر.ب.ت.اجلزائر، م: اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

املنشأت الرياضية

2014  - 099                                                                                                                مس 

غربوج، عادل.   772

عادل غربوج؛ / تأثري التخطيط النفسي الرياضي على احلالة اإلنفعالية لالعيب الكاراتيه دو و انعكاسه على األداء أثناء املنافسة الرياضية 

. سم30؛ .  ص234. - حتت إشراف علي شريفي

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التحضري النفسي؛ الكاراتيه

2012 - 037                                                                                                                  مس 

غريب، ام كلثوم.   773

ام كلثوم غريب، خضور كوثر؛ حتت إشراف وهيبة / استراتيجية تطوير حصة التربية البدنية والرياضة داخل املؤسسات التربوية باجلزائر 

. سم30؛ . ص169. - قرماش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي؛ املؤسسات التربوية

2019 - 157                                                                                                                  مس 

غرمول، مجال الدين.   774

مجال الدين غرمول، بن ) / من وجهة نظر التالميذ ( الرياضة املدرسية ودورها يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

���



 سم30؛ . ص131. - حركات عبد الرزاق؛ حتت إشراف مصطفى بوترية

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية : ماستر 

التكيف االجتماعي؛ الرياضة املدرسية

2015 - 188                                                                                                                  مس 

غزايل، عبد الرمحان.   775

عبد الرمحان غزايل، عجرود ادريس / مدى فاعلية التربية البدنية والرياضة يف بناء بعض العالقات االجتماعية بني تالميذ املرحلة الثانوية 

 سم30؛ . ص105. - لغريب عبد السالم؛ حتت إشراف امال موساوي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 114                                                                                                                  مس 

غلياوي، بالل.   776

يف حتقيق التوافق النفسي و االجتماعي للمراهقني من خالل ) مفاهيم املقاربة بالكفاءات ( مدى مالئمة االصالحات التربوية اجلديدة 

. سم30؛ . ص90. - بالل غلياوي؛ حتت إشراف امال موساوي/ ممارسة التربية البدنية والرياضة 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ التوافق النفسي االجتماعي؛ املقاربة بالكفاءات

2019 - 127                                                                                                                  مس 

غولة، جنم الدين.   777

جنم الدين غولة؛ حتت إشراف مجال / أهم العوامل املؤثرة يف تفعيل االتصال بني أستاذ التربية البدنية والرياضة وتالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص154. - الدين بومنجل

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإلتصال التربوي

2014 - 017                                                                                                                  مس 

���



فارسي، هيشام.   778

هيشام / االلعاب التعلمية أثناء حصة التربية البدنية والرياضة وأثرها يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية 

. سم30؛ . ص126. - فارسي، تالة قلعة زين الدين؛ حتت إشراف سليم حداب

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

األلعاب التعليمية؛ االلعاب الصغرية

2017 - 038                                                                                                                  مس 

فاطمي، جة.   779

 سم30؛ . ص - .246جة فاطمي؛ حتت إشراف عيسى بن صديق/ أثر تسيري املوارد البشرية على رفع كفاءة املؤسسة الرياضية 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

املوارد البشرية؛ كفاءة املؤسسات

2014 - 044                                                                                                                  مس 

فاهم، بعلي.   780

ازونطار هشام؛ حتت ، بعلي فاهم، حماوشي رمية/ انعكاس أساليب التربية البدنية والرياضة على التعلم احلركي لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص113. - إشراف طارق ساكر

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

التعلم احلركي

2016  -  001                                                                                                                مس

فديلة، لوصيف.   781

. لوصيف فديلة، زاهي صاحل؛ حتت إشراف عبد الرمحان بن مصباح/ سنة  ) 15 - 13(معايري إنتقاء عدائي املسافات النصف الطويلة فئة 

. سم30؛ . ص123- 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

���



االنتقاء؛ ألعاب القوى

2015 - 088                                                                                                                  مس 

فراج، عبد العزيز.   782

 18 سنة 15مدى مواكبة أستاذ التربية البدنية والرياضة التدريس باملناهج املقاربة بالكفاءات و انعكاساا على تالميذ املرحلة الثانوي 

. سم30 ؛ 99. - عبد العزيز فراج؛ حتت إشراف حممد براهيمي/ سنة 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2016 - 038                                                                                                                  مس 

فراح، يسني.   783

يسني ) /  سنة 15 - 12( دور ممارسة النشاط البدين الرياضي  التربوي يف بناء العالقات اإلجتماعية بني تالميذ الطور املتوسط من 

. سم30؛ . ص112. - جالب صالح الدين؛ حتت إشراف سيد أمحد حرييت، فراح، عوج النيف عبد احلق

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

العالقات االجتماعية

2017 - 110                                                                                                                  مس 

فرقاين، فاتح.   784

 90. - ؛ حتت إشراف حممد بونوار.فاتح فرقاين، عبيدي عامر/ العوائق اليت تواجه األستاذ اثناء تفعيل حصة التربية البدنية و الرياضية 

. سم30؛ . ص

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : املاستر 

حصة التربية البدنية و الرياضية

2016 - 030                                                                                                                  مس 

فرقنيس، حنان.   785

 30؛ . ص132. - حنان فرقنيس؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة/ أمهية األساليب االدارية احلديثة يف حتسني تسيري الرياضية اجلزائرية 

���



سم

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسسري املوارد البشرية واملنشات الرياضية : ماستر 

األساليب الرياضية؛ االحتاديات الرياضية

2014 - 062                                                                                                                  مس 

فقايري، هشام.   786

هشام فقايري، بوهراوة ياسني؛ حتت إشراف عبد / تأثري التحضري البدين على األداء الرياضي لدى العيب كرة القدم أثناء املنافسة الرياضية 

. سم30 ؛ 135. - اللطيف مشتة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التحضري البدين؛ املمارسة الرياضية

2016 - 017                                                                                                                  مس 

فكاير، حامت.   787

حامت فكاير، سلطانة عبد اهللا؛ / أثر كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضة يف حتسني التفوق العقلي و اإلبتكاري لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص120. - حتت إشراف عقيلة صخري

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التفوق العقلي؛ االبتكار

2017 - 039                                                                                                                  مس 

فكري، دمحان.   788

. - دمحان فكري؛ حتت إشراف أمحد قوراية/ عالقة إدارة الوقت مبستوى ضغوط العمل لدى عمال مركب بوضياف باجلزائر العاصمة 

. سم30؛ . ص125

2012 : 3اجلزائر، مكتبة معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

الضغوط املهنية

2012 - 073                                                                                                                  مس 

���



فالك، صدام حسني.   789

. - صدام حسني فالك، فالك رابح؛ حتت إشراف أمحد شنايت/ فعالية التدريب الرياضي يف متاسك الفريق الرياضي يف كرة القدم 

. سم30؛ . ص126

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

فعالية التدريب

2015 - 001                                                                                                                  مس 

فلتان، امحد رامي.   790

امحد رامي فلتان، / سنة  ) 12 - 15(ممارسة التربية البدنية و الرياضة و عالقتها ببعض مظاهر العدوان لدى تالميذ الطور املتوسط 

.سم30؛ . ص75. - دراعة امني؛ حتت إشراف امحد حكيم عمران

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ السلوك العدواين

2019 - 052                                                                                                                  مس 

فورار، العايدي هشام.   791

، العايدي هشام فورار، كويف هواري/ سنة  ) 15 - 12(دور الرياضة اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراهقني 

. سم30؛ . ص116. - بوزيان انيس؛ حتت إشراف اميان مزغيش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ السلوك العدواين

2019 - 059                                                                                                                  مس 

فوغايل، يانيس.   792

؛ . ص184. - يانيس فوغايل؛ حتت إشراف نذير قندوزن/ أثر احلوافز يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني يف املؤسسات الرياضية 

. سم30

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية واملنشات الرياضية : ماستر 

���



الرضا الوظيفي؛ املؤسسات الرياضية

2014 - 056                                                                                                                  مس 

فياليل، عابدين.   793

عابدين فياليل؛ حتت - / صنف أشبال - حسب مراكز اللعب املختلفة يف كرة القدم ) مداومة قوة سرعة (دراسة الصفات البدنية اخلاصة 

. سم30؛ .  ص113. - إشراف صربينة بوسدر

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

الصفات البدنية؛ كرة القدم

2015 - 141                                                                                                                  مس 

قادري، أسيا.   794

أسيا قادري؛ حتت / مسامهة األلعاب الشبه الرياضة يف تنمية دافعية اإلجناز لدى ممارسني للنشاط البدين الرياضي السنة األوىل ثانوي 

. سم30 ص ؛ 86. - إشراف رضوان جبايل

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية؛ دافعية االجناز

2014 - 061                                                                                                                  مس 

قادري، سيف الدين.   795

سيف الدين قادري، محزة بن سامل؛ حتت إشراف عبد - / إياب - أمهية التحضري البدين على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة 

. سم30؛ .  ص116. - اللطيف مشتة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

التحضري البدين؛ كرة القدم

2015 - 153                                                                                                                مس  

قادري، عامر.   796

��	



. - تلميذ يف إثارة دافعية التعلم لدى التالميذ يف الطور الثانوي خالل حصة التربية البدنية والرياضة/ دور العالقة البداغوجية أستاذ 

. سم30؛ . ص147

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الدافعية

2015 - 031                                                                                                                  مس 

قامسي، إبراهيم زين الدين.   797

إبراهيم زين الدين قامسي؛ حتت إشراف / أثر الربنامج التدرييب على تطوير صفة املداومة اخلاصة لدى العيب كرة القدم صنف أواسط 

. سم30؛ . ص122. - عباس مجال

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

الربنامج التدرييب

2012 - 080                                                                                                                  مس 

قاسي، ابراهيم.   798

، ابراهيم قاسي، مشريف حممد/ األثار النفسية و االجتماعية يف العالقة بني أستاذ التربية البدنية والرياضية و التالميذ فيها بينهم يف الثانوية 

. سم30؛ .  ص130. - ماسينيسا عبد احلي؛ حتت إشراف حممد ابراهيمي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

علم النفس الرياضة

2017 - 111                                                                                                                  مس 

قاصب، علي.   799

عيسات زكي؛ ، علي قاصب، عمر غدير/ دراسة انعكاسات النشاط البدين التربوي على االندماج يف اجلماعة يف املرحلة التعليم املتوسط 

. سم30؛ .  ص167. - حتت إشراف سفري احلاج

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين مدرسي : ماستر 

علم النفس االجتماعي

��




2017 - 143                                                                                                                  مس 

قاضي، حليم.   800

 93. - حليم قاضي؛ حتت إشراف نبيل كرفس/ التطور التنظيمي و أثره على الرضا الوظيفي لدى موظفي اإلحتادات الرياضية اجلزائرية 

. سم30؛ . ص

2012 : 3اجلزائرية، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية  : 

الرضا الوظيفي

2012 - 013                                                                                                                  مس 

قانة، أنيس.   801

. سم30؛ . ص115. - أنيس قانة؛ حتت إشراف حممد براهيمي/ دور اإلدارة الرياضية يف حتسني تسيري املؤسسة الرياضية 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

االدارة الرياضية

2013 - 062                                                                                                                  مس 

قايدي، أسامة.   802

أسامة قايدي، فدول حممد؛ حتت /  سنة 17 - 15دور التربية البدنية والرياضة يف التخفيف من السلوك العدواين للمراهق اجلانح من 

. سم30؛ .  ص074. - إشراف حممد ثابت

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

املراهقة؛ السلوك العدواين

2017 - 026                                                                                                                  مس 

قباشة، حسني.   803

حسني / تأثري االتصال اللفظي لألستاذ يف حتقيق التوافق النفسي احلركي لدى التالميذ التعليم الثانوي خالل حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص133. - قباشة، حليم حكيم؛ حتت إشراف أمحد قوراية

���



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

االتصال؛ التوافق النفسي احلركي

2016 - 075                                                                                                                  مس 

قدوج، طارق عزيز.   804

طارق عزيز قدوج، بلحاج حيي؛ حتت إشراف كمال بن / اثر الضغوط املهنية على أداء أستاذ التربية البدنية و الرياضة يف الطور الثانوي 

 سم30؛ . ص148. - مصباح

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الضغوط املهنية

2015 - 160                                                                                                                  مس 

قدورة، حمفوظ.   805

غمرة ، حمفوظ قدورة، بلواهري حممد إسالم/ أمهية حصة التربية البدنية والرياضة يف حتقيق التوافق احلسي احلركي لتالميذ الطور االبتدائي 

. سم30؛ .  ص099. - بالل؛ حتت إشراف سليمان الوسني

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

التوافق احلسي احلركي

2017 - 068                                                                                                                  مس 

قديري، حممد خليل.   806

حممد خليل قديري؛ حتت / واقع التدريس باملقاربة بالكفاءات ملادة التربية البدنية و الرياضة بني التطبيقي  و النظري  يف املستوى الثانوي 

. سم30. - إشراف كمال بن عقيلة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2015 - 033                                                                                                                  مس 

قراشي، أشرف.   807

���



لدى تالميذ الطور الثاين خالل ) مرونة - راشاقة - قوة ( أثر برنامج مقترح لاللعاب الصغرية يف تنمية بعض عناصر الصفات البدنية 

. سم30؛ .  ص110. - أشرف قراشي، بوعامة حسني؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ حصة التربية البدنية والرياضة 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

االلعاب الصغرية؛ الصفات البدنية

2017 - 055                                                                                                                  مس 

قربوعة، ياسني.   808

ياسني قربوعة، دكايل حممد؛ حتت / حصة النشاط البدين الرياضي و مدى تعزيزها للنمو النفسي احلركي لدى تالميذ الطور اإلبتدائي 

. سم30؛ . ص133. - إشراف عبد الرمحان شلغوم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النمو النفسي؛ التوافق النفسي احلركي

2017 - 085                                                                                                                  مس 

قرزو، يوسف.   809

يوسف قرزو، بابكر سيدي بلقاسم؛ حتت إشراف رضوان / أثر النشاط البدين الرياضي املدرسي يف تطوير شخصية طفل املرحلة االبتدائية 

. سم30؛ . ص145. - بوخراز

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي املدرسي؛ الطفولة؛ الشخصية

2015 - 090                                                                                                                  مس 

قرطي، سامية.   810

. - سامية قرطي؛ حتت إشراف رشيد بلونيس/ تأثري النظام الغذائي السليم على املستوى التنافسي لالعيب كرة السلة اواسط ذكور 

. سم30؛ . ص189

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماتر 

���



املنافسة؛ كرة السلة

2016 - 121                                                                                                                  مس 

قرعوين، ابراهيم.   811

ابراهيم قرعوين؛ / مسامهة االخنراط يف الفرق الرياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي عند تالميذ الطور املتوسط لشرق والية اجلزائر 

.سم30؛ . ص096. - حتت إشراف عبد احلميد بن شرنني

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التوافق احلسي حركي

2017  - 029                                                                                                                مس 

قروم، حممد الطاهر.   812

حممد / دور كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضة يف تكيف التالميذ الذين يعانون من السمنة من خالل حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص90. - هنية بالل؛ حتت إشراف نبيل صاحل الوايف، الطاهر قروم، اسعيدي مليسة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

البدانة

2017 - 167                                                                                                                  مس 

قرومي، اكرام.   813

. - اكرام قرومي، بوسنان  نرميان؛ حتت إشراف مصطفى عمروش/  سنة 15سبب تفشي سلوك التذمر بني رياضيي اجلودو اقل من 

. سم30؛ . ص122

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

النذمر؛ اجلودو

2016 - 094                                                                                                                  مس 

قرومي، علي.   814

مداين ، علي قرومي، زميح عبد السالم/ عالقة بداغوجية التدريس مبدرسي التربية البدنية والرياضة و تأثريها على تالميذ الطور الثانوي 

���



. سم30؛ . ص109. - عبد اهللا؛ حتت إشراف عقيلة صخري

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

البيداغوجيا

2017 - 108                                                                                                                  مس 

قريد، عمر سيف الدين.   815

. عمر سيف الدين قريد؛ حتت إشراف علي شريفي/ سنة  ) 17 - 15( فعالية التحضري البدين و تأثريه على العيب كرة القدم الفئة السنية 

. سم30؛ .  ص87- 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ التحضري البد ين

2013 - 056                                                                                                                  مس 

قريشي، رياض.   816

. - رياض قريشي؛ حتت إشراف مجال الدين بومنجل/ العالقة البيداغوجية بني األستاذ و التالميذ خالل حصة التربية البدنية والرياضية 

. سم30؛ . ص167

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

العالقة البيداغوجية

2014 - 023                                                                                                                  مس 

قريشي، يعقوب.   817

يعقوب قريشي، / تأثري االتصال البيداغوجي ألستاذ التربية البدنية والرياضة يف استثارة سلوك التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص111. - ميهويب حمجوب؛ حتت إشراف مراد شهات

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

االتصال البداغوجي؛ سلوك التالميذ

2017 - 115                                                                                                                  مس 

���



قرمي، مسري.   818

مسري قرمي؛ حتت إشراف مصطفى /  بالربازيل 2014دراسة وصفية لالستحواذ على الكرة بالنسبة للمنتخب الوطين خالل كأس العامل 

. سم30؛ . ص174. - بوترية

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

املنتخب الوطين

2015 - 173                                                                                                                  مس 

قزمي، رضا.   819

. سم30؛ .  ص93. - رضا قزمي؛ حتت إشراف عبد الكرمي معزيز/ القيادة يف اإلدارة و أثر ها يف إ جناح العملية اإلحترافية يف اجلزائر 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشألت البشرية : ماستر 

األحتراف؛ القيادة

2014 - 100                                                                                                                  مس 

قساب، اسامة.   820

اسامة قساب، حذيف رابح؛ حتت / االصابات الرياضية اليت يتعرض هلا تالميذ اجراء حصة تربية البدنية والرياضة يف الطور الثانوي 

.سم30؛ .  و164. - إشراف عبد القادر بلعقون

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ االصابات الرياضية

2019 - 064                                                                                                                  مس 

قطايف، سفيان.   821

، سفيان قطايف، رمحون حممد يعقوب/ دور النشاط البدين الرياضي املدرسي يف حماربة بعض األفات االجتماعية مبرحلة املراهقة املتقدمة 

. سم30؛ . ص109. - بوطيط هيشام نور اإلسالم؛ حتت إشراف عبد الكرمي معزيز

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

���



املراهقة؛ االفات االجتماعية

2017 - 049                                                                                                                  مس 

قطوش، حممد عبد اهلادي.   822

حممد عبد اهلادي قطوش؛ حتت / سنة  ) 13 - 11( دراسة تأثري كرة القدم املصغرة على تعلم املهارات األساسية يف القدم لدى الناشئني 

. سم30؛ .  ص98. - إشراف مجال الدين بومنجل

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة القدم املصغرة؛ الناشئيني

2014 - 020                                                                                                                  مس 

قفال، نبيلة.   823

نبيلة قفال؛ / سنة  ) 18 - 15(دوافع توجه التالميذ املقبلني على شهادة البكالوريا الختيار مهنة تدريس مادة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص112. - حتت إشراف سفيان نافع

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

شهادة البكالوريا

2012 - 109                                                                                                                  مس 

قالليب، بالل.   824

بن زادة فؤاد؛ حتت إشراف العموري ، بالل قالليب، حالفي بالل/ اثر اصالحات املنظومة التربوية البدنية والرياضة باملؤسسات التربوية 

. سم30؛ . ص152. - حديوش

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي

2019 - 068                                                                                                                  مس 

قلو، حممد صغري.   825

. - حممد صغري قلو، سعدي حممد عبد احلميد؛ حتت إشراف عبد ايد برقاد/ تاثري شخصية املدرب على اداء رياضي رفع االثقال 

���



. سم30؛ . ص109

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ رفع االثقال

2019 - 182                                                                                                                  مس 

قموم، امساعيل.   826

عمرو ز كرمية؛ حتت إشراف ، امساعيل قموم، مربك رشيد/ االلعاب املصغرة و عالقتها بتقليل السلوك العدواين لتالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص118. - رابح عبورة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ االلعاب املصغرة؛ السلوك العدواين

2019 - 155                                                                                                                  مس 

قنون، حنان.   827

حنان / سنة  ) 14 - 13(املعايري املعتمدة من طرف املدربني يف توجية عدائي ألعاب القوى اجلزائرية للمسافات املتوسطة فئة أصاغر 

. سم30؛ . ص142. - قنون؛ حتت إشراف نذير قندوزن

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

ألعاب القوى

2013 - 024                                                                                                                  مس 

قو، رابح.   828

. ص180. - رابح قو؛ حتت إشراف حممد ثابت/ تأثري حصة التربية البدنية و الرياضة على القوة اإلجتماعية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط تربوي مدرسي رياضي : ماستر 

الروابط االجتماعية

2013 - 011                                                                                                                  مس 

���



قوادري، نورالدين.   829

نورالدين قوادري، رزاق زوازي البشري؛ حتت إشراف / الضغوط املهنية وأثرها على الرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية 

. سم30؛ . ص158. - عبد الناصر بن تومي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الضغوط املهنية؛ الرضا الوظيفي

2015 - 032                                                                                                                  مس 

قوجيل، خالد.   830

. سم30؛ . ص138. - خالد قوجيل؛ حتت إشراف رضوان جبايل/ الوظائف اإلدارية ودورها يف حتسني تسيري املنشأت الرياضية 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

الوظائف اإل دارية؛ املنشات الرياضة

2014 - 036                                                                                                                  مس 

قويدري، حممد.   831

؛ .  ص104. - حممد قويدري؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة/ اجتاهات تالميذ مرحلة املتوسط حنو ممارسة النشاط البدين والرياضي 

. سم30

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

ممارسة االنشطة البدنية و الرياضية

2016 - 016                                                                                                                  مس 

قويطن، حممد.   832

حممد قويطن، / فاعلية النشاط البدين الرياضي التربوي يف التقليل من ظاهرة السلوك العدواين لدى املراهقني يف الطورين املتوسط الثانوي 

. سم30؛ . ص179. - زيرم بومجعة؛ حتت إشراف عبد السالم مقبل الرميي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

��	



السلوك العدواين

2015 - 055                                                                                                                  مس 

قيشي، مجيلة.   833

. سم30؛ . ص116. - مجيلة قيشي؛ حتت إشراف حممد عماري/ أثر التسويق الرياضي يف تفعيل اإلشهار لدى املؤسسات اإلقتصادية 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسري موارد بشرية ومنشآلت الرياضية : ماستر 

التسويق الرياضي

2013 - 071                                                                                                                  مس 

قيطون، رابح.   834

. - رابح قيطون؛ حتت إشراف رشيد علوان/ عالقة التكوين باألداء اإلداري لدى موظفي مديرية الشباب و الرياضة لوالية جباية 

. سم30؛ . ص140

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

مدريرية الشباب؛ االدارة الرياضية

2012 - 027                                                                                                                  مس 

قيطي، بشري.   835

شرقي مصطفى؛ حتت إشراف ، بشري قيطي، جاب اخلري مجال/ امهية االتصال يف توطيد العالقة بني رؤساء االندية الرياضية و مدربيهم 

. سم30؛ . ص117. - عمار طييب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي

2019 - 098                                                                                                                  مس 

كاسل، اشرف مجال الدين.   836

) : غري ممارسني - ممارسني ( ممارسة التربية البدنية و الرياضية و عالقتها بالتكيف االجتماعي املدرسي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. - اشرف مجال الدين كاسل، بوزمادة وليد؛ حتت إشراف خمتار بوفروة/ دراسة ميدانية اجريت على بعض متوسطات مدينة تيسمسيلت 

��




. سم30جداول ؛ . :  و95

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ التكيف االجتماعي

2019 - 018                                                                                                                  مس 

كربوش، صديق.   837

تيكالني عبد ، صديق كربوش، سحنني أمني/ دور األلعاب الشبه رياضية يف حتسني التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي 

. سم30؛ .  ص102. - احلليم؛ حتت إشراف سليم حداب

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

األلعاب شبه رياضية؛ التحصيل الدراسي

2016 - 111                                                                                                                  مس 

كرتوس، مجال.   838

. - مجال كرتوس؛ حتت إشراف يوسف بن صاييب/ تسيري اهليئات التحكيمية للحكام و مدى تأثريه على التحكيم يف كرة القدم اجلزائرية 

. سم30؛ . ص206

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

كرةالقدم

2012 - 101                                                                                                                  مس 

كرطوس، عبد اجلليل.   839

عبد اجلليل كرطوس، / استخام الطرائق احلديثة يف تدريس التربية البدنية و الرياضة و دورها يف الرفع من مستوى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص141. - محادي خبيت؛ حتت إشراف حممد سحنون

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ طرق التدريس

2019 - 163                                                                                                                  مس 

���



كريف، سيد علي.   840

سيد علي كريف، / دور األلعاب الشبه رياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي أثناء حصة التربية البدنية والرياضة يف الطور املتوسط 

 سم30؛ . ص127. - مزياين محزة؛ حتت إشراف حممد ابوشوكان

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي : ماستر 

االلعاب الشبه رياضية؛ التوافق احلسي احلركي

2015  - 067                                                                                                                مس 

كرمية، فارس.   841

فارس كرمية، بوكرسي موراد؛  ) / 19 - 16( إسهام حصة التربية البدنية والرياضة يف الرفع من دافعية االجناز لتالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص109. - حتت إشراف نبيل كرفس

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

دافعية االجناز

2015 - 169                                                                                                                  مس 

كرنيف، موسى.   842

. موسى كرنيف؛ حتت إشراف حسن قامسي/ التكوين القاعدي و تاثري على األداء املهاري على العيب األصاغر لرياضة كرة اليد اجلزائرية 

. سم30؛ . ص121- 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

كرة اليد؛ االداء املهاري

2013 - 045                                                                                                                  مس 

كروش، جابر.   843

 30؛ . ص110. - جابر كروش؛ حتت إشراف حممد عماري/ السياسة االتصالية وأثرها يف حتسني مستوى األداء يف املؤسسة الرياضية 

.سم

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

���



االتصال؛ املؤسسات الرياضية

2016 - 165                                                                                                                  مس 

كروش، محزة.   844

و دوره يف " املقاربة بالكفاءات " أمهية اإلتصال التربوي بني أستاذ التربية البدنية و الرياضة و تالميذ الطور الثانوي يف ظل املنهاج اجلديد 

. سم30؛ . ص253. - محزة كروش؛ حتت إشراف عباس مجال/ حتقيق األهداف املنشودة 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

اإلتصال التربوي؛ املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2012 - 045                                                                                                                  مس 

كرويل، محزة.   845

 16 - 14عالقة الصفات احلركية الرشاقة  التوازن و التوافق باألداء املهاري املراوغة التصويب و اجلري بالكرة لدى اشبال كرة القدم 

. سم30؛ .  ص109. - محزة كرويل، عميور عبد الرمحان؛ حتت إشراف رابح عبورة/ سنة 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ااملاستر 

الصفات احلركية ، كرة القدم

2016 / 071                                                                                                                  مس 

كرييت، حممد ضياء احلق.   846

حممد ضياء احلق كرييت، مسعدي شكيب؛ حتت / تاثري التسيري االداري الناجح لالندية الرياضية على فعالية و مردودية فرق كرة القدم 

. سم30؛ . ص145. - إشراف عمار طييب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي

2019 - 136                                                                                                                  مس 

كزيكط، ياسر.   847

���



. - ياسر كزيكط، ماطي مشس الدين؛ حتت إشراف حيي لعجال/ الدور االستراتيجي للتسويق الرياضي يف متويل املنشات الرياضية 

. سم30؛ . ص151

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي؛ التسويق

2019 - 050                                                                                                                  مس 

كسوري، عبد النور.   848

عبد النور كسوري؛ ) / صنف أكابر ( دور شخصية املدرب الرياضي للجيدو يف التأثري على دافعية إجناز الرياضيني خالل احلصة التدريبية 

. سم30؛ . ص117. - حتت إشراف مصطفى عمروش

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

املدرب الرياضي؛ دافعية االجناز؛ اجلودو

2015 - 069                                                                                                                  مس 

كلو، يوسف.   849

يوسف كلو، بليط أزواو؛ حتت / أمهية التغذية الراجعة يف حتسني عملية التعلم أثناء الوضعيات البداغوجية يف حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص105. - إشراف نذير قندوزن

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : الناط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التغذية الراجعة؛ الوضعيات البيداغوجية

2015 - 038                                                                                                                  مس 

كنان، شعيب.   850

مصطفى يوسف؛ ، شعيب كنان، محالوي فيان/ دور التربية البدنية والرياضة يف تنمية التنشئة االجتماعية للتالميذ يف املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص97. - حتت إشراف مسرية زعيمن

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ التنشئة االجتماعية

���



2019 - 171                                                                                                                  مس 

كنداري، حممد.   851

. سم30؛ . ص143. - حممد كنداري؛ حتت إشراف علي شريفي/ واقع ممارسة كرة الطائرة يف الرياضة النسوية اجلزائرية 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

الكرة الطائرة؛ الرياضة النسوية

2013 - 012                                                                                                                  مس 

كنوش، علي.   852

. سم30؛ . ص156. - علي كنوش؛ حتت إشراف علي شريفي/ سنة  ) 17 - 15(أساليب انتقاء العيب كرة القدم صنف أشبال 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ االنتقاء

2012 - 114                                                                                                                  مس 

كيحلي، نسرين.   853

. - نسرين كيحلي؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة/ التوافق النفسي االجتماعي للمراهق من خالل حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص111

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التوافق النفسي االجتماعي؛ املراهقة

2016 - 157                                                                                                                  مس 

لباز، طامو.   854

على النمو البدين ختصص كرة القدم " رياضة و دراسة " دراسة تاثري محل التدريب املتضمن يف برنامج تدرييب موجه لتحضري تالميذ أقسام 

. سم30؛ . ص156. - طامو لباز؛ حتت إشراف نصر الدين قصري/ بوالية اجللفة 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

���



محل التدريب؛ النمو البدين

2012 - 003                                                                                                                  مس 

حلمر، مراد.   855

؛ . ص173. - مراد حلمر؛ حتت إشراف نبيل كرفس/ حتديد اخلصائص البدنية و املهارية النتقاء العيب كرة القدم حسب مراكز اللعب 

. سم30

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ اخلصائص البدنية

2013 - 069                                                                                                                  مس 

خلضاري، عبد الغين.   856

عبد الغين خلضاري، أورابح / ألندية الرابطة احملترفة األوىل لكرة القدم ) u 17(اإلعداد البدين و تأثريه على مردود العيب فئة األشبال 

. سم30؛ .  ص86. - جهيد؛ حتت إشراف أمحد شنايت

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

اإلعداد البدين؛ كرة القدم

2015 - 071                                                                                                                  مس 

لرقم، حممد الزين.   857

حممد الزين لرقم، مشري أمرية؛ حتت إشراف / أمهية الوسائل السمعية البصرية يف تدريس مادة التربية البدنية والرياضة يف املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص127. - خمتار بوازيد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الوسائل السمعية؛ طرق التدريس

2017 - 129                                                                                                                  مس 

لرول، مالك.   858

���



مالك لرول؛ حتت إشراف طارق / أثر فرط التدريب على األداء الرياضي لدى عدائي املسافات الطويلة و نصف الطويلة يف ألعاب القوى 

. سم30؛ . ص119. - ساكر

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

ألعاب القوى؛ التدريب الرياضي

2012 - 014                                                                                                                  مس 

لشرف، فاتح.   859

فاتح لشرف، بن يوسف  جعفري؛ حتت إشراف / إسهام نظم املعلومات اإلدارية يف تفعيل عملية اختاذ القرار إلدارة املنشأت الرياضية 

. سم30؛ .  ص169. - حممد ثابت

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

املعلومات اإلدارية؛ املنشأت الرياضية

2015 - 075                                                                                                                  مس 

لطرش، عماد.   860

عماد لطرش؛ حتت إشراف رشيد / أسباب نقص استيعاب أساتذة التربية البدنية و الرياضية التعليم الثانوي ملنهاج املقاربة بالكفاءات 

. سم30؛ . ص135. - علوان

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2013 - 016                                                                                                                  مس 

لطرش، نزهة.   861

. سم30؛ .  ص100. - نزهة لطرش؛ حتت إشراف نصر الدين قصري/ دور املنافسات الرياضية يف تفعيل و تنمية السياحة الرياضية 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية وتسيري املنشأت الرياضية : ماستر 

املنافسات الرياضية؛ السياحة الرياضية

2015 - 150                                                                                                                  مس 

���



لعروسي، عمر.   862

عمر لعروسي؛ / احملددات و املعايري اليت يعتمد عليها أستاذ التربية و الرياضة يف انتقاء و توجيه املواهب الرياضية حنو األندية الرياضية 

. سم30؛ . ص122. - حتت إشراف أمحد محزة غضبان

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املواهب الرياضية االنتقاء؛ التوجيه

2013 - 042                                                                                                                  مس 

لعرجية، اسحاق.   863

اسحاق لعرجية، زيتوين بالل؛ حتت إشراف - / صنف اكابر - فعالية التحضري البدين على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة  

. سم30؛ .  ص117. - مجال زعبوب

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التحضري البدين؛ كرة القدم

2015 - 094                                                                                                                  مس 

لعطاط، خالد.   864

خالد لعطاط، قريف إبراهيم؛ حتت / تراجع تأثري أستاذ التربية البدنية والرياضة على تنمية النشاط البدين الرياضي يف الوسط املدرسي 

. سم30؛ . ص137. - إشراف يسني خمتاري

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الرياضة املدرسية

2017 - 051                                                                                                                  مس 

لعليلي، وليد.   865

وليد لعليلي، عبد احلق  ) /  سنة 12 - 09( مسامهة االلعاب الشبه الرياضية يف تنمية املهارات احلركية االساسية لدى ممارسي كرة اليد  

. سم30جداول ؛ . :  و109. - هللولو؛ حتت إشراف مجال مرازقة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

���



التدريب الرياضي؛ االلعاب شبه رياضية

2019 - 016                                                                                                                  مس 

لعماري، سعاد.   866

سعاد لعماري، " /  سنوات 9 - 6"النشاط احلركي الرياضي و أمهيته يف التخفيف من االضطرابات السالوكية عند التالميذ املتمدرسني 

. سم30؛ . ص156. - صربينة؛ حتت إشراف مولود هواورة، ساسي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

النشاط احلركي؛ االضطرابات السلوكية

2015 - 017                                                                                                                  مس 

لعيدي، مجال الدين.   867

مجال الدين لعيدي؛ حتت إشراف فتحي / سنة  ) 19 - 16( أثر النشاط البدين الرياضي على التوافق النفسي لتالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص138. - يوسفي

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي ااملدرسي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي؛ التوافق النفسي

2014 - 028                                                                                                                  مس 

لغنج، حممد املختار.   868

حممد املختار / سنة  ) 18 - 15( دورة احلصة التربية البدنية والرياضة يف إذكاء العالقات اإلجتماعية بني التالميذ مرحلة التعليم الثانوي 

. سم30؛ . ص128. - لغنج، بكار خمتار؛ حتت إشراف رابح عبورة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

العالقات االجتماعية

2016 - 077                                                                                                                  مس 

لفتاين، سهام.   869

��	



سهام ) / اجلزائر وسط ( أمهية طرق و أساليب التدريس املستخدمة من طرف األستادة يف حصة التربية البدنية والرياضة يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص113. - لفتاين، ونوغ يامني؛ حتت إشراف عبد السالم مقبل الرميي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي االتربوي : ماستر 

طرق التدريس

2015 - 056                                                                                                                  مس 

لقراوي، زينب.   870

. سم30؛ . ص168. - زينب لقراوي؛ حتت إشراف علي حكومي/ دراسة حتليلية لواقع متويل االندية الرياضية اجلزائرية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

األندية الرياضية؛ التمويل الرياضي

2012 - 094                                                                                                                  مس 

لنصار، عبد الكرمي.   871

عبد الكرمي لنصار؛ حتت  ) / 18 - 15( أثر الوحدات التدريبية على تنمية صفة املقاومة لتحسني أداء الصد لدى العيب كرة الطائرة 

. سم30؛ . ص94. - إشراف رشيد علوان

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

الوحدات التدريبة؛ الكرة الطائرة

2014 - 002                                                                                                                  مس 

لواليش، أسامة.   872

أسامة لواليش، مداس حممد البار خالد؛ حتت إشراف مجال / التربية البدنية والرياضة ودورها يف احلد من عدوانية تالميذ الطور الثانوي 

 سم30؛ . ص146. - الدين بومنجل

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي مدرسي : ماستر 

السلوك العدواين؛ العنف

2015 - 180                                                                                                                  مس 

��




لوزي، الياس.   873

الياس لوزي؛ حتت إشراف مجال / دور أستاذ التربية البدنية والرياضة يف تنمية دافعية التالميذ حنو ممارسة األنشطة الرياضية خارج املدرسة 

. سم30؛ . ص193. - مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الدافعية

2015 - 084                                                                                                                  مس 

لولباين، حممد.   874

حممد لولباين، محدي فاطمة الزهراء؛ حتت إشراف ) /  سنة12 - 9(طرق التعلم احلركي و اثرها يف رياضة الكاراتيه دو عند االطفال 

 سم30؛ . ص80. - سليم حداب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : علم احلركة : ماستر 

علم احلركة؛ الكراتيه

2019 - 097                                                                                                                  مس 

لوناس، محزة.   875

. سم30؛ . ص113. - محزة لوناس؛ حتت إشراف رشيد بلونيس/ مؤشر كتلة اجلسم وعالقته ببعض عناصر اللياقة البدنية 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

اللياقة البدنية؛ جسم االنسان؛ مورفولوجيا

2014 - 083                                                                                                                  مس 

لونيس، عبد احلق.   876

سوري ، عبد احلق لونيس، كريش محزة/ دور حصة التربية البدنية والرياضة يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص127. - عادل؛ حتت إشراف جميد برقاد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

���



التفاعل االجتماعي

2017 - 136                                                                                                                  مس 

لياسني، حممد زكرياء.   877

. - حممد زكرياء لياسني؛ حتت إشراف حممد عدنان خلفوين/ التسويق الرياضي يف املؤسسات االقتصادية اخلاصة و أثره يف تنمية الرياضة 

. سم30؛ . ص140

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية املنشآت الرياضية : ماستر 

التسويق الرياضي

2012 - 058                                                                                                                  مس 

ليمام، محيدة.   878

. سم30؛ . ص118. - محيدة ليمام؛ حتت إشراف حممد ثابت/ القلق املتعدد االبعاد وعالقته باألداء الرياضي لدى العبات كرة السلة 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : رياضي خنبوي : ماستر 

القلق؛ كرة السلة

2016 - 083                                                                                                                  مس 

ماحي، حممد األمني.   879

نيهاد حفيظة؛ حتت ، حممد األمني ماحي، مناصري/ سنة  ) 12 - 9( أسس و معايري االنتقاء لدى ناشئي رياضة السباحة الفئة العمرية 

. سم30؛ .  ص243. - إشراف مجال الدين بومنجل

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

االنتقاء؛ السباحة

2015 - 093                                                                                                                  مس 

ماضي، مسية.   880

ياسر؛ ، مسية ماضي، شنييت/ مسامهة االلعاب الشبه الرياضية رياضية يف تنمية اجلانب االجتماعي العاطفي لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30جداول ؛ . :  ص120. - حتت إشراف حكيم عمران

���



2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ االلعاب شبه رياضية

2019 - 083                                                                                                                  مس 

ماضي، عبد الرزاق.   881

عبد الرزاق ماضي؛ حتت إشراف صربينة / دور أمهية النشاط البدين الرياضي التربوي يف تفعيل التنشئة االجتماعية لتالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص163. - بوسدر

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التنشئة االجتماعية

2015 - 187                                                                                                                  مس 

مالك، نعيمة.   882

. - نعيمة مالك؛ حتت إشراف نصر الدين قصري/ دور التحضري البدين يف التخفيف من اإلصابات الرياضية لدى العبات كرة السلة 

 سم30 ؛ 140

2016: اجلزائر، م ، ت، ب ، ر سيدي عبد اهللا : التدريب الرياضي النخبوي : املاستر 

التحضري البدين؛ كرة السلة

2016  - 062                                                                                                                مس 

مامي، حممد.   883

. سم30؛ .  ص85. - حممد مامي؛ حتت إشراف حممد ابراهيمي/ مكانة التخطيط االستراتيجي يف املؤسسات الرياضية باجلزائر 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشات الرياضية : ماستر 

التخطيط االستراتيجي؛ املؤسسات الرياضية

2014 - 070                                                                                                                  مس 

مباركي، حممد.   884

���



حمراز عبد املنعم؛ حتت إشراف سليم ، حممد مباركي، زريق حممد/ أمهية األلعاب الشبه رياضية يف الرفع من مستوى التحصل الدراسي 

. سم30؛ . ص138. - حداب

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اللعاب الشبه رياضية؛ التحصيل الدراسي

2017 - 053                                                                                                                  مس 

مربك، محزة.   885

محزة مربك، عليلي يسني؛ حتت إشراف عبد / تسيري الرابطة الوطنية احملترفة لكرة القدم وانعكاسه على جناح مشروع االحتراف يف اجلزائر 

. سم30؛ . ص176. - اللطيف مشتة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشات الرياضية : ماستر 

كرة القدم؛ الرابطة الوطنية؛ االحتراف

2015 - 028                                                                                                                  مس 

مربوكي، مسعود.   886

/ دراسة ميدانية لبعض اندية املدية :  سنة 12 - 09البنية املورفولوجية و دورها يف اقتناء املواهب الشابة يف كرة القدم الفئة العمرية 

. سم30جداول ؛ . :  ص145. - مسعود مربوكي؛ حتت إشراف مراد شهات

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ االنتقاء

2019 - 080                                                                                                                  مس 

جمرب، عبد ااحلفيظ.   887

عبد ااحلفيظ جمرب، مداحي عبد الرحيم؛ / دور عملية االتصال بني األستاذ و تالميذ الطور الثانوي يف جناح حصة التربية البدنية و الرياضة 

 سم30؛ . ص099. - حتت إشراف كمال بن مصباح

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي : ماستر 

���



االتصال التربوي

2017 - 139                                                                                                                  مس 

جمعور، سفيان.   888

سفيان / تطوير القوة العضلية من خالل البليومتري  و تدريب األثقال و تاثريه على حتسني القوة املميزة بالسرعة عند العيب اجلودو 

. سم30؛ .  ص128. - جمعور؛ حتت إشراف أمحد محزة غضبان

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي خنبوي : ماستر 

التدريب البليومتري

2013 - 068                                                                                                                  مس 

جمهد، عبد الناصر.   889

عبد الناصر جمهد، مرشيدي / سنة ) 15 - 12( تأثري حصة التربية البدنية والرياضة على التحصيل الدراسي لتالميذ الطور املتوسط سن 

. سم30؛ . ص135. - نور السدات؛ حتت إشراف راضية بن يوسف

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

طرق تدريس

2017 - 061                                                                                                                  مس 

حمطال، عائشة.   890

قازة كرمي؛ حتت ، عائشة حمطال، طارق فاطمة الزهراء/ دور طريقة التدريس باللعب على دافعية التالميذ ملمارسة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص168. - إشراف جميد برقاد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

الدافعية؛ طرق التدريس

2017 - 166                                                                                                                  مس 

حمفي، صفيان.   891

صفيان حمفي، بن عباس ربيع؛  ) / 15 - 14( دور التخطيط يف التدريب للرفع من مستوى األداء الرياضي لدى ممارسي كرة الطائرة 

���



 سم30؛ .  ص136. - حتت إشراف مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

األداء الرياضي؛ كرة الطائرة؛ ختطيط الرياضي

2015 - 136                                                                                                                  مس 

حممد، العشاب.   892

علي سليم؛ حتت إشراف مجال ، العشاب حممد، اسحاق يعقوب/ مهارات االتصال للمدرب الرياضي وعالقته بتفاعل الفريق الرياضي 

. سم30؛ .  ص136. - مرازقة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : املاستر 

مهارات االتصال

2016 - 027                                                                                                                  مس 

حممد حيياوي، فاتح.   893

. - فاتح حممد حيياوي، ساكور بوعالم؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ اإلدارة الرياضية ودورها يف حتسني تسيري املنشأت الرياضية 

. سم30؛ . ص120

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة وتسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

االدارة الرياضية

2015 - 120                                                                                                                  مس 

حمند، سعيد عبد املالك.   894

. - سعيد عبد املالك حمند؛ حتت إشراف رياض اوملان/ مسامهة التدريب العضلي على اداء العبات كرة كربيات يف البطولة اجلزائرية 

. سم30؛ . ص159

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي

2019 - 108                                                                                                                  مس 

���



خمتاري، معتصم باهللا.   895

مرمي ، معتصم باهللا خمتاري، أرمويل شفيع/ تأثري االعداد النفسي قصري املدى على األداء الرياضي لالعيب الكاراتيه دور قبل فترة املنافسة 

. سم30؛ . ص171. - أمحد؛ حتت إشراف عبد العزيز الوصايب

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

االعداد النفسي؛ الكاراتيه دو

2017 - 140                                                                                                                مس  

خمتاري، ميينة.   896

 30؛ . ص107. - ميينة خمتاري؛ حتت إشراف طارق ساكر/ التدريب الرياضي و أثره يف حتسني التفاعل اإلجتماعي عند املعاقني حركيا 

.سم

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب الرياضي؛ التفاعل االجتماعي؛ ذوي االحتياجات اخلاصة

2012 - 064                                                                                                                  مس 

خملوف وحشية، جياليل.   897

: ممارسة حصة التربية البدنية و الرياضية داخل املؤسسات التربوية و دورها يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

 96. - براوي حممد؛ حتت إشراف مصطفى شريف بورنان، جياليل خملوف وحشية، كوالل  حممد/ دراسة ميدانية بثانوية اجلزائر غرب 

. سم30جداول ؛ . : و

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ التكيف االجتماعي

2019 - 002                                                                                                                  مس 

خملويف، بوعزة.   898

بلجياليل عبد الفتاح؛ حتت إشراف حيىي ، بوعزة خملويف، لعاب بالل/ دور حبوث التسويق الرياضي يف تطور املنشأت الرياضة اجلزائرية 

. سم30 ؛ 146. - بوطاليب

���



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : املاستر 

التسويق الرياضي

2016 - 035                                                                                                                  مس 

خملويف، جمدة.   899

 سم30؛ . ص167. - جمدة خملويف؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة) /  سنة 15 - 13( كيفية انتقاء عدائي سباق املوانع فئة 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

سباق املوانع؛ العاب القوى

2015 - 165                                                                                                                  مس 

خملويف، نزمي.   900

. سم30؛ . ص106. - نزمي خملويف؛ حتت إشراف حممد براهيمي/ القيادة يف اإلدارة و أثرها يف إجناح العمية اإلحترافية يف اجلزائر 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

اإلحتراف الرياضي؛ القيادة الرياضية

2013 - 058                                                                                                                  مس 

مرابط، محزة.   901

؛ حتت .ملودع شاكر ، محزة مرابط، حمفوظ بوراوي/ دور األلعاب الشبه الرياضية يف تطوير املهارات احلركية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص096. - إشراف بوطالب حيي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

األلعاب شبه رياضية؛ املهارات احلركية؛ علم احلركة

2016 - 138                                                                                                                  مس 

مرابط، يونس.   902

 160. - يونس مرابط؛ حتت إشراف راضية بن يوسف/ البكالوريا الرياضية وأثرها على مادة التربية البدنية والرياضة يف الطور الثانوي 

���



. سم30؛ . ص

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

البكالوريا الرياضية

2014 - 014                                                                                                                  مس 

مرجي، اسالم.   903

اسالم مرجي، ساكري حسام / واقع ممارسة التربية البدنية والرياضة يف الطور اإلبتدائي ودوره على النمو النفسي االجتماعي للتالميذ 

. سم30؛ .  ص099. - سالمي حممد ااهلادي؛ حتت إشراف الطاهر بريكي، صالح الدين

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

النمو النفسي االجتماعي

2017 - 100                                                                                                                  مس 

مرزوق، حممد أمني.   904

صدقة شعبان؛ حتت ، حممد أمني مرزوق، أمحد خوجة أمني/ تأثري حصة التربية البدنية والرياضة على تأثري الذات تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص124. - إشراف مجال مرازقة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

تقدير الذات

2016 - 063                                                                                                                  مس 

مرزوق، مزيان.   905

. ص140. - مزيان مرزوق؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ دور الرياضة اجلماعية يف تنمية العالقات اإلجتماعية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الرياضات اجلماعية

2013 - 026                                                                                                                  مس 

��	



مرسلي، حممد.   906

( أثر التدريب املنتظم لرياضة السباحة على منو بعض الصفات األنترومترية و الوقاية من حتدب العمود الفقري املكتسب عند الفئة العمرية 

. سم30؛ . ص193. - حممد مرسلي؛ حتت إشراف كمال بوعجناق/ سنة ) 15  - 13

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب املنتظم؛ الصفات االنتروبولوجيا؛ السباحة

2012 - 082                                                                                                                  مس 

مرسي، إميان.   907

إميان مرسي، العمري شهرية؛ حتت إشراف عمار / مناذج اإلتصال و تطبيقاته يف درس التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص145. - طاييب

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

االتصال

2017 - 098                                                                                                                  مس 

مرفود، عبد احلق.   908

. عبد احلق مرفود، موساوي محزة؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ دراسة مدى تأثري اإلصابات على دافعية اإلجناز لدى العيب كرة اليد أشبال 

. سم30؛ . ص141- 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الريلضي النخبوي : ماستر 

اإلصابات الرياضية؛ كرة اليد

2015 - 068                                                                                                                  مس 

مروان، زهري أمحد.   909

زهري أمحد مروان، محيم وداد؛ حتت إشراف فتحي / سنة يف كرة السلة ) 12 - 9(واقع اجلانب املرفوجلية يف عملية انتقاء الناشئني 

. سم30؛ .  ص127. - بلغول

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

��




كرة السلة؛ االنتقاء

2017 - 123                                                                                                                  مس 

مرياش، خالد.   910

خالد مرياش؛ حتت إشراف / العالقة البيداغوجية بني األستاذ و التالميذ و أثرها يف حتقيق األهداف التعليمية لربنامج التدريس بالكفاءات 

. سم30؛ . ص167. - سفيان نافع

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

العالقة البيداغوجية؛ املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2012 - 111                                                                                                                  مس 

مرير، حسني.   911

دراسة ميدانية على مستوى املركب : واقع تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف ادارة املنشآت الرياضية و انعكاساا على االمن الرياضي 

. سم30جداول ؛ . :  و111. - حسني مرير، تاقعوت محزة؛ حتت إشراف حييي بوطاليب/ الرياضي حممد بوضياف 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية؛ اجلودة

2019 - 015                                                                                                                  مس 

مزاري، حممد.   912

حممد مزاري، تالمعلي حممد؛ / سنة  ) 18 - 15(أثر النشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض املهارات النفسية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص194. - حتت إشراف عبد السالم مقبل الرميي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املهارات النفسية

2015 - 039                                                                                                                  مس 

مزواط، اسامة.   913

���



. - اسامة مزواط؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة/ فعالية التحضري البدين على اداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة لفئة االكابر 

. سم30؛ . ص103

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ كرة القدم؛ التحظري البدين

2019 - 115                                                                                                                  مس 

مزيان، موسى.   914

موسى مزيان، خبتاوي حممد / توافق معارف أستاذ التربية البدنية والرياضة بالوقاية الطبية و التعامل مع اإلصابات الرياضية أثناء املمارسة 

. سم30؛ . ص126. - حسام الدين؛ حتت إشراف حكيم حرييت

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

اإلصابات الرياضية

2015 - 010                                                                                                                  مس 

مزياين، كرمية.   915

كرمية مزياين؛ حتت إشراف عبد اللطيف / االسلوب التدريسي لألستاذ ودوره يف تفعيل العالقة البيداغوجية اثناء التربية البدنية و الرياضية 

. سم30؛ . ص85. - مشتة

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس؛ العالقة البدغوجية

2014 - 067                                                                                                                  مس 

مزيدي، رمضان.   916

رمضان مزيدي؛ حتت / اثر وسائل االسترجاع على اللياقة البدنية لعدائي ألعاب القوى اختصاص صنف أكابر خالل املرحلة التحضريية 

. سم30؛ .  ص197. - إشراف مجال سكارنة

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

اللياقة البدنية؛ ألعاب القوى؛ االسترجاع

���



2014 - 046                                                                                                                  مس 

مساحل، رمضان.   917

. سم30؛ . ص156. - رمضان مساحل؛ حتت إشراف عبد النور حشمان/ تأثري األنشطة الرياضية املدرسية على الرياضة النخبوية 

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي النخبوي : ماستر 

األنشطة الرياضية؛ الرياضة املدرسية

2012 - 099                                                                                                                  مس 

مسادي، عبد السالم.   918

عبد السالم مسادي؛ حتت إشراف أمحد / تأثري خطاب التربية البدنية و الرياضة على مستوى تقدير الذات عند تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص200. - فالق

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

تقدير الذات

2013 - 078                                                                                                                  مس 

مساوي، خالد.   919

. سم30؛ . ص155. - خالد مساوي؛ حتت إشراف فتحي يوسفي/ واقع ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية يف مرحلة التعليم اإلبتدائي 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

األنشطة البدنية و الرياضية؛ التعليم اإل بتدائي

2014 - 027                                                                                                                  مس 

مسعودان، سفيان.   920

سفيان مسعودان، / دور االلعاب الشبه الرياضية يف تنمية العمل اجلماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية خالل حصة التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص192. - شباح امزيغ؛ حتت إشراف راضية بن يوسف

2016: اجلزائر : علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضة : ماستر 

���



االلعاب شبه رياضية

2016 - 084                                                                                                                  مس 

مسعودي، صاحل.   921

صاحل مسعودي، ديلخ صاحل؛ - / املرحلة الثانوية - دور حصة التربية البدنية والرياضة يف خفض قلق االمتحان لدى تالميذ املراهقني 

. سم30؛ . ص149. - حتت إشراف حممد عدنان خلفوين

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

القلق؛ املراهقة

2015 - 024                                                                                                                  مس 

مسعودي، عبد الرمحان.   922

. سم30؛ . ص137. - عبد الرمحان مسعودي؛ حتت إشراف حممد ثابت/ فاعلية نظام تقييم األداء و أثره على مستوى أداء العاملني 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

تقييم االداء

2013 - 070                                                                                                                  مس 

مسلم، مراد.   923

محوش مهدي؛ حتت ، مراد مسلم، بلواضح حممد أمني/ دور حصة التربية البدنية والرياضة يف بناء اجلماعة بني تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص154. - إشراف عبد النور لعموري حديوش

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

االجتماع الرياضي

2016 - 161                                                                                                                  مس 

مسلي، وردة.   924

وردة مسلي، مقاق حممد؛ / فعالية اللعب اهلجومي السريع و املتدرج بعد استرجاع الكرة من منطقة وسط امليدان لدى العيب كرة القدم 

���



. سم30؛ . ص100. - حتت إشراف سليم حداب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي

2019 - 145                                                                                                                  مس 

مشاليخ، عبد اهللا.   925

عبد اهللا مشاليخ؛ حتت إشراف عبد / أثر التدريب العقلي على رياضي ألعاب القوى إختصاص القفز الطويل صنف أصاغر و أكابر ذكور 

. سم30؛ . ص174. - الرمحان شلغوم

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التدريب العقلي؛ ألعاب القوى

2015 - 199                                                                                                                  مس 

مشتة، رشيد.   926

رشيد مشتة، محادي فاتح؛ حتت / االتصال التربوي ودوره يف حتقيق أهداف رحصة التربية البدنية والرياضة من وجهة نظر األستاذة 

. سم30؛ . ص192. - إشراف خمتار بوازيد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين املدرسي : ماستر 

االتصال التاربوي

2017 - 069                                                                                                                  مس 

مشدان، زين الدين.   927

زين الدين مشدان، منصر فوزي؛ حتت إشراف / دور الرياضات اجلماعية و تفعيلها يف التقليص من القلق النفسي لدى االقسام النهائية 

. سم30؛ .  ص96. - عبد املالك بسكري

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ القلق النفسي

2019 - 161                                                                                                                  مس 

���



مشروك، عبد الغين.   928

عبد الغين مشروك؛ حتت إشراف كمال بن / دور التربية البدنية و الرياضة يف ختفيف السلوك العدواين لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط 

. سم30؛ . ص148. - عقيلة

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي املدرسي التربوي : ماستر 

السلوك العدواين

2013 - 052                                                                                                                  مس 

مشري، حممد.   929

حممد مشري؛ حتت / مكانة أستاذ التربية البدنية و الرياضة من منظور اإلدارة و زمالء العمل داخل املؤسسات التربوية للممرحلة املتوسطة 

. سم30؛ .  ص126. - إشراف كمال بوعجناق

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املؤسسات التربوية

2013 - 036                                                                                                                  مس 

مشري، يوسف.   930

. سم30؛ . ص135. - يوسف مشري؛ حتت إشراف عبد النور حشمان/ أمناط القيادة لرؤوساء الفرق الرياضية و عالقتها باألداء 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : اإلدارة والتسيري الرياضي : ماستر 

الفرق الرياضية؛ القيادة

2013 - 048                                                                                                                  مس 

مشطر، محزة.   931

/   لدى عدائي املسافات النصف الطويلة VO2maxتأثري طريقة التدريب بالفارتك على تطوير احلد األقصى الستهالك االكسجني  

. سم30؛ . ص126. - بن النور مصباح؛ حتت إشراف مراد ماهور باشا، محزة مشطر، مداسي لطفي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

���



التدريب الرياضي؛ العاب القوى

2017 - 030                                                                                                                  مس 

مشنان، أمحد.   932

؛ . ص178. - أمحد مشنان؛ حتت إشراف مجال عباس/ تأثري اإلصابات الرياضية على البعد املرفو وظيفي لرياضي اجلودو صنف األكابر 

. سم30

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

االصابات الرياضية؛ اجلودو

2013 - 040                                                                                                                  مس 

مشيد حاج اهللا، بالل.   933

بالل مشيد حاج / مدى تأثري نقص اإلمحاء يف حدوث األصابة الرياضية أثناء حصة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ الطور الثانوي 

 سم30؛ . ص121. - اهللا، عيسايت أحالم؛ حتت إشراف يوسف بن حديد

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : علم النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإلصابة الرياضية

2015 - 132                                                                                                                  مس 

مصار، فريد.   934

. سم30؛ . ص157. - فريد مصار، كرفس نبيل؛ حتت إشراف مراد صحراوي/ دور وظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرياضية 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التوجيه االداري

2013 - 007                                                                                                                  مس 

مطرف، سليم.   935

بودراجي احلاج؛ حتت ، سليم مطرف، بوخاري كمال/ عالقة إدارة الوقت مبستوى الضغوط املهنية لدى مديري املركبات الرياضة 

. سم30؛ . ص167. - إشراف نذير قندوزن

���



2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

الضغوط املهنية

2016 - 005                                                                                                                  مس 

معايل، كهينة.   936

كهينة معايل، بورزاق ماسينيسا؛ حتت / واقع توظيف التربية البدنية والرياضة ألساليب تكنولوجية التعليم احلديثة يف عملية التدريس 

. سم30؛ . ص136. - إشراف رشيد علوان

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي : ماستر 

الوسائل التعليمية

2015 - 098                                                                                                                  مس 

معروف، سفيان.   937

ياسني بن شنوف؛ حتت ، سفيان معروف، مهين عادل/ دور املقاربة بالكفاءات يف حتقيق ملمح خروج تالميذ السنة الرابعة متوسط 

. سم30؛ . ص109. - إشراف حممد العيد معيوف

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2017 - 169                                                                                                                  مس 

معزوزي، حسان.   938

حسان معزوزي، أزار / عالقة التحصيل الدراسي بدافعية التعلم لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط املمارسني للتربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص136. - عمريوش خالد؛ حتت إشراف مجال الدين بومنجل، فهيم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

التحصيل الدراسي

2017 - 019                                                                                                                  مس 

���



معزوزي، نبيل.   939

؛ . ص137. - نبيل معزوزي؛ حتت إشراف مجال سكارنة/ دور حصة التربية البدنية يف التحصيل الدراسي لدى تالميذ الطور الثانوي 

 سم30

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط  البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التحصيل الدراسي

2015 - 117                                                                                                                  مس 

معلوم، خلضر.   940

 30؛ . ص130. - خلضر معلوم؛ حتت إشراف كمال بوعجناق/ دور الوظائف اإلدارية يف تطوير الرياضة باإلحتادية اجلزائرية لكرة اليد 

.سم

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

الوظائف اإلدارية

2012 - 044                                                                                                                  مس 

معمري، رابح.   941

رابح / سنة ) 11 - 6( انعدام اساتذة التربية البدنية و الرياضة يف املدارس االبتدائية و اثره على التوافق احلسي احلركي لدى تالميذ فئة 

. سم30؛ . ص111. - اخربيس كرمي؛ حتت إشراف حممد ثابت، معمري، قنان االمني

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ التوافق احلسي احلركي

2019 - 076                                                                                                                  مس 

معمري، فروق.   942

. سم30؛ . ص108. - فروق معمري؛ حتت إشراف نذير قندوزن/ دور تسيري املنشآت الرياضية يف حتسني رياضة كرة القدم 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

��	



املنشآت الرياضية

2013 - 009                                                                                                                  مس 

معمري، نذير.   943

؛ . ص149. - نذير معمري؛ حتت إشراف رضوان جبايل/ واقع التكوين يف مديرية الشباب والرياضة ودوره يف حتسني األداء اإلداري 

. سم30

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة و تسيري رياضي : ماستر 

التكوين ، األداء اإل داري

2014 - 065                                                                                                                  مس 

معيوف، مولود.   944

مولود معيوف؛ حتت إشراف ) / فئة اشبال( دور اإلعداد البدين يف التخفيف من اإلصابات الرياضية لدى العيب كرة القدم أثناء املنافسة 

. سم30؛ . ص176. - مسعود شريفي

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم؛ االصابات الرياضية

2012 - 017                                                                                                                  مس 

مغاربة، آسيا.   945

؛ . ص122. - آسيا مغاربة؛ حتت إشراف يوسف بن صاييب/ دور التربية البدنية و الرياضة بني تعليم حقيقي و نشاط روتيين ترفيهي 

. سم30

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

التربية البدنية و الرياضية

2012 - 071                                                                                                                  مس 

مغاري، زينة.   946

زينة مغاري؛ حتت إشراف / أساليب التدريس وعالقتها بإثارة دافعية التالميذ حنو اإلقبال على ممارسة التربية والرياضة يف الطور الثانوي 

��




. سم30؛ . ص103. - كمال بوعجناق

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

الدافعية؛ طرق التدريس

2015 - 058                                                                                                                  مس 

مغراين، حممد.   947

حممد مغراين، عمارة هشام؛ / سنة  ) 18 - 15(انعكاسات النشاط البدين الرياضي التربوي على االندماج اجلماعي يف املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص115. - حتت إشراف عقيلة زاوي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االندماج اجلماعي

2016 - 102                                                                                                                  مس 

مغيش، شريف الدين.   948

شريف / اثر استخدام طريقيت التدريب الفتري املرتفع الشدة و التدريب التكراري يف تطوير القوة العضلية لدى العيب كرة القدم اواسط 

 سم30؛ . ص164. - حساب عبد القادر؛ حتت إشراف حممد ثابت، الدين مغيش، عماري مصطفى

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ كرة القدم؛ التدريب الفتري

2019 - 066                                                                                                                  مس 

مقالة، مقران.   949

 سم30؛ . ص150. - مقران مقالة؛ حتت إشراف بن جدو بوطليب/ واقع التسويق الرياضي يف نوادي كرة القدم احملترفة اجلزائرية 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد الربية املنشأت الرياضية : ماستر 

التسويق الرياضي؛ كرة القدم

2015 - 185                                                                                                                  مس 

���



مقداد، محيد.   950

. - زموش جسني؛ حتت إشراف فايزة ميلي، محيد مقداد، بن اكلي يزيد/ اجتاه مدراء املتوسطات حنو ممارسة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص156

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية  جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 144                                                                                                                  مس 

مقداد، عبد الصمد.   951

عبد الصمد مقداد، مهداوي راشيد؛ / التسيري البيداغوجي للمريب و مسامهة يف خلق التفاعل التربوي أثناء حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص169. - حتت إشراف كرمي لعبان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

التسيري البداغوجي؛ التفاعل التربوي

2017 - 064                                                                                                                  مس 

مقران، خالد.   952

/ مسامهة تطبيق أستاذ التربية البدنية و الرياضة الستراتيجية حل املشكالت يف تطوير بعض املهارات احلياتية لدى تالميذ املرحلة النهائية 

. سم30؛ . ص105. - خالد مقران، دواجي حممد؛ حتت إشراف بوزيد شهرة أنور السادات

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االجتماع الرياضي

2017 - 018                                                                                                                  مس 

مقران، خالد.   953

خالد مقران؛ حتت إشراف / دراسة مقارنة لربامج اإلعداد البدين لبعض أندية كرة القدم القسم األول أكابر للبطولة اإلحترافية اجلزائرية 

. سم30؛ . ص135. - علي حكومي

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

���



كرة القدم؛ االعداد البدين

2012 - 040                                                                                                                  مس 

مقراين، سامية.   954

سامية مقراين؛ حتت / اقتراح برنامج تعليمي للمهارات األساسية يف وحدة تعليمية لنشاط الكرة الطائرة لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص163. - إشراف كرمي لعبان

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

املهارات األسساية؛ الكرة الطائرة

2014 - 049                                                                                                                  مس 

مقراين، حممد أرزقي.   955

حممد أرزقي مقراين، عكوش أسيا؛ حتت / مسامهة وسائل األسترجاع يف حتسني األداء املهاري لدى العيب كرة الطائرة خالل املنافسة 

. سم30؛ . ص131. - إشراف فتحي يوسفي

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

اإلسترجاع؛ الكرة الطائرة

2015 - 104                                                                                                                  مس 

مقراين، يسني.   956

. - يسني مقراين؛ حتت إشراف حمند آكلي بن عكي/ أثر اإلتصال العمودي و األفقي على الرضا عن العمل على املركبات الرياضية 

. سم30؛ . ص131

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضة جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية : ماستر 

اإلتصال؛ الرضا الوظيفي

2012 - 051                                                                                                                  مس 

مكاوي، يوسف.   957

���



يوسف / دور التربية البدنية والرياضة يف تنمية اجلانب احلسي احلركي يف ظل التدريس باملقاربة بالكفاءات لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص137. - مكاوي؛ حتت إشراف حممد ثابت

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

علم احلركة

2014 - 004                                                                                                                  مس 

مكي، سعيد.   958

االلعاب الشبه رياضية املربجمة خالل حصص التربية البدنية و الرياضية و مسامهتها يف تطوير التعلم احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

. :  ص159. - سعيد مكي؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشته/ دراسة وصفية على بعض ثانويات الطور الثانوي والية اجلزائر غرب 

. سم30جداول ؛ 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ االلعاب شبه رياضية

2019 - 095                                                                                                                  مس 

مكي، سعيد.   959

سعيد / االلعاب الشبه رياضية املربجمة خالل التربية البدنية و الرياضة و مسامهتها يف تطوير التعلم احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

.سم30؛ . ص143. - مكي، بن لعرييب عامر؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : علم احلركة : ماستر 

ادارة و تسيري رياضي؛ االلعاب الشبه رياضية؛ التعلم احلركي

2019 - 095                                                                                                                  مس 

مكي، وسام.   960

أمهية استعمال األلعاب كوسيلة تعليمية يف حصة التربية التربية البدنية و الرياضة للرفع من مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة 

 سم30؛ . ص133. - وسام مكي، راحبي أمرية؛ حتت إشراف سليم حداب/ الرابعة من التعليم لإلبتدائي 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

���



االلعاب الصغرية؛ التحصيل الدراسي

2017 - 137                                                                                                                  مس 

مكيداش، محيد.   961

محيد مكيداش؛ حتت إشراف حممد / عالقة مستويات التوافق النفسي االجتماعي باألداء املهاري لدى العيب كرة القدم صنف أشبال 

 سم30؛ .  ص181. - ثابت

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

التوافق النفسي؛ التوفق النفسي االجتماعي

2015 - 181                                                                                                                  مس 

مالح، سفيان.   962

سفيان مالح، معسكري عبد اللطيف؛ حتت إشراف حممد عبد اهلادي بن / واقع التسيري اإلداري يف تطوير الرياضة املدرسية باجلزائر 

. سم30؛ .  ص142. - زيادة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

التسيري اإلداري

2017 - 142                                                                                                                  مس 

ملوك، فاطمة الزهراء.   963

فاطمة الزهراء ملوك؛ حتت / الضغوطات املهنية وعالقتها بالفاعلية الذاتية لدى أستاذة قسم تسيري املوارد البشرية و املنشأت الرياضية 

. سم30؛ . ص139. - إشراف سيد علي مسسوم

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة وتسيري املوارد الربية واملنشأت الرياضية : ماستر 

الضغوط املهنية

2017 - 177                                                                                                                  مس 

مناح، حسام الدين.   964

حسام الدين مناح، بوحنيش؛ حتت / امهية النشاط البدين الرياضي التربوي يف التقليل من الضغط النفسي لدى تالميذ التعليم الثانوي 

���



 سم30؛ .  ص099. - إشراف فايزة حورية قومريي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي

2019 - 117                                                                                                                  مس 

منتتيزي، سفيان.   965

سفيان منتتيزي، رباعني حذيفة؛ حتت إشراف /  سنوات 9 - 8أثر برنامج لأللعاب احلركية يف تطوير بعض الصفات البدنية لتالميذ 

. سم30؛ . ص131. - رضوان بوخراز

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

لأللعاب احلركية؛ الصفات البدنية

2015 - 123                                                                                                                  مس 

منصوري، حسني.   966

حسني منصوري؛ حتت / دراسة حتليلية خلتيبار التعليم املتوسط الرياضي وأثره على مادة التربية البدنية والرياضية يف املؤسسات التربوية 

. سم30؛ .  ص130. - إشراف نبيل كرفس

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : الناط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

طرق التدريس

2014 - 069                                                                                                                  مس 

منور، سليمان.   967

سليمان منور، جخراب / سنة  ) 15 - 11( دور األلعاب الشبه الرياضية يف تنمية بعض الصفات البدنية لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص117. - صالح كرمي؛ حتت إشراف سليمان الوسني، سفيان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

االلعاب شبه الرياضية؛ الصفات البدنية

2017 - 073                                                                                                                  مس 

���



مهادي، صوراية.   968

صوراية مهادي؛ حتت إشراف /  سنة 17 - 15األلعاب الشبه رياضية يف تنمية اال االجتماعي العاطفي قبل احلصة التدريبية لكرة القدم 

. سم30؛ .  ص99. - مولود هواورة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : املاستر 

األلعاب شبه رياضية

2016 - 140                                                                                                                  مس 

مهداد، راعب.   969

حمجويب سيد امحد؛ ، راعب مهداد، لونيس مهدي/ دور البنية املورفولوجية يف عملية انتقاء الالعبني حسب خطوط اللعب يف كرة القدم 

 سم30؛ . ص174. - حتت إشراف مراد شهات

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ االنتقاء؛ البنية املورفولوجية؛ جسم االنسان

2019 - 160                                                                                                                  مس 

مهدي، محزة.   970

بوزيدي فخر ، محزة مهدي، عروس عماد الدين/ فعالية التحضري البدين على األداء الرياضي لالعيب كرة القدم أثناء املنافسة الرياضية 

. سم30ص ؛ 113. - اللدين؛ حتت إشراف يوسف بن حديد

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

التحضري البدين؛ كرة القدم؛ االداء الرياضي

2017 - 063                                                                                                                  مس 

مهدي، حممد.   971

رمضان؛ ، حممد مهدي، عريب/ صعوبات التقومي التربوي يف التربية البدنية والرياضة يف ظل املقاربة بالكفاءات لدى استاذ التعليم الثانوي 

. سم30؛ . ص118. - حتت إشراف عبد الكرمي معزيز

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدنيالرياضي املدرسي : ماستر 

���



التقومي التربوي؛ املقاربة بالكفاءات

2017 - 057                                                                                                                  مس 

مهران، رضا عبد املؤمن.   972

دراسة و صفية حتليلية لبعض ) :  سنة 15 - 12( الرياضة املدرسية و دورها يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. :  و112. - علوش حممد محزة؛ حتت إشراف لعموري حديوش، رضا عبد املؤمن مهران، بوديسة  سيف الدين/ متوسطات والية باتنة 

. سم30جداول ؛ 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ الرياضة املدرسية

2019 - 017                                                                                                                  مس 

مهناوي، مراد.   973

مراد مهناوي؛ / دور األلعاب الشبه الرياضية يف تنمية التفاعل االجتماعي داخل حصة التربية البدنية و الرياضة لدى تالميذ الطور املتوسط 

. سم30؛ .  ص108. - حتت إشراف نبيل كرفس

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ماستر 

التفاعل اإلجتماعي؛ االلعاب شبه رياضية

2013 - 005                                                                                                                  مس 

مهيدي، نبيل.   974

نبيل مهيدي، العيديل  توفيق؛ / دور النمط الدميقراطي ألستاذ التربية البدنية والرياضة يف تنمية دافعية االجناز لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص199. - حتت إشراف حممد ثابت

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

دافعية االجناز

2015 - 037                                                                                                                  مس 

موحوش، هشام.   975

���



. - هشام موحوش، عاشور أنور؛ حتت إشراف يوسف بن حديد/ دور ممارسة النشاط البدين الترفيهي يف التقليل من الضغوط النفسية 

. سم30؛ .  ص094

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

الترويح؛ الضغوط النفسية

2017 - 149                                                                                                                  مس 

موزاية، واليد.   976

واليد موزاية؛ حتت / أثر التدريس باملقاربة بالكفاءات على اجلودة يف التعلم خالل حصص التربية البدنية و الرياضة يف املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص133. - إشراف كمال بوعجناق

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشلط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

باملقاربة بالكفاءات؛ طرق التدريس

2015 - 184                                                                                                                  مس 

موساوي، أحسن.   977

 30؛ . ص139. - أحسن موساوي؛ حتت إشراف أمحد محزة غضبان/ دور اإلتصال يف انتقاء و توجيه املوهوبني حنو األندية الرياضية 

.سم

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االنتقاء؛ التوجيه؛ االتصال

2013 - 041                                                                                                                  مس 

موساوي، صربينة.   978

. - صربينة موساوي؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ احلالة النفسية لدى التالميذ أثناء وضعية املشكلة يف حصة التربية البدنية  والرياضة 

 سم30؛ . ص162

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

��	



علم النفس التربوي

2015 - 174                                                                                                                  مس 

موسيدان، عبد احلكيم.   979

. سم30؛ .  ص132. - عبد احلكيم موسيدان؛ حتت إشراف حممد براهيمي/ أمناط القيادة لرؤساء الفرق وعالقتها باالداء 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

القيادة الرياضية

2014 - 091                                                                                                                  مس 

موصلي، نصري.   980

نصري موصلي، قاصدي مراد؛ حتت / دور حصة التربية البدنية و الرياضة يف التقليل من العنف املدرسي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ . ص165. - إشراف رابح عبورة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

العنف املدرسي؛ السلوك العدواين

2015 - 095                                                                                                                  مس 

مولودي، عبد اهللا.   981

 30؛ .  ص102. - عبد اهللا مولودي؛ حتت إشراف رشيد علوان/ مدى مراعات املدرب للجانب النفسي للطفل خالل العملية التدريبية 

.سم

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

الطفولة؛ العملية التدريبية

2014 - 022                                                                                                                  مس 

مومي، نسيمة.   982

نسيمة / اإلصابات الرياضية يف األلعاب اجلماعية ، وانعكاسها على املمارسة الرياضية لدى تالميذ لدى تالميذ الثانوية الرياضية بدرارية 

. سم30؛ .  ص157. - مومي، درياس فاطمة؛ حتت إشراف عبد اللطيف مشتة

��




2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

اإلصابات الرياضية؛ املمارسة الرياضية

2015 -  197                                                                                                                مس 

موهب، فوزي.   983

فوزي موهب؛ حتت إشراف عبد الرمحان / دور أستاذ التربية البدنية والرياضية يف تنمية العالقات االجتماعية لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص126. - شلغوم

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : املاستر 

العالقات االجتماعية

2016 - 053                                                                                                                  مس 

موهوب، فاتح.   984

دراسة ميدانية على بعض متوسطات اجلزائر وسط : اثر ممارسة النشاط البدين الرياضي يف بناء صورة اجلسم لدى تالميذ مرحلة املتوسط 

. سم30جداول ؛ . :  و188. - فاتح موهوب، عمروين  مجال؛ حتت إشراف حممد ثابت/ 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط الرياضي التربوي؛ جسم االنسان

2019 - 020                                                                                                                  مس 

مويسي، ضياء الدين.   985

. - ضياء الدين مويسي، عينون مروان؛ حتت إشراف مسرية زعيمن/ تاثري الرياضية املدرسية يف تكوين الرياضيني ذوي املستوى العايل 

. سم30؛ . ص174

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الرياضة املدرسية

2019 - 161                                                                                                                  مس 

���



مياد، ناصر.   986

ناصر مياد، بوعيشة عبد النور؛ حتت إشراف صبرية ماهور / مسامهة األنشطة البدنية والرياضة يف ختفيف القلق لدى تالميذ البكالوريا 

. سم30؛ . ص149. - باشا

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

القلق

2017 - 033                                                                                                                  مس 

ميهويب، أيوب.   987

 سم30؛ . ص81. - أيوب ميهويب، رقاص حسان؛ حتت إشراف عبد النور محيسي/ التحليل اخلططي الدفاعي يف كرة القدم 

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب النخبوي الرياضي : ماستر 

التحليل اخلططي؛ كرة القدم

2015 - 207                                                                                                                  مس 

نادية، براهيمي.   988

براهيمي نادية، بالل لطرش؛ / دراسة فعالية حصة التربية البدنية و الرياضة يف التقليل من العنف املدرسي لدى متعلمي املرحلة املتوسطة 

. سم30؛ .  ص207. - حتت إشراف مجال مرازقة

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

العنف املدرسي؛ السلوك العدواين

2015 - 142                                                                                                                  مس 

ناصر، سرور.   989

 90. - عقارب امحد؛ حتت إشراف راضية عماروش، سرور ناصر، رحايل حممد/ اسباب عزوف الطلبة على اختيار اختصاص اجلمباز 

 سم30؛ . ص

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

���



نشاط بدين رياضي تربوي؛ مجباز

2019 - 175                                                                                                                  مس 

ناصري، الياس.   990

. سم30؛ . ص123. - الياس ناصري، فىن طارق؛ حتت إشراف مجال مرازقة/ معويقات الرياضة املدرسية اليت تواجه املؤسسات التربوية 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي؛ الرياضة مدرسية

2019 - 125                                                                                                                  مس 

نانش، مرمي.   991

؛ . ص129. - مرمي نانش؛ حتت إشراف حكيم حرييت/ تأثري مستوى الثقة يف الذات على أداء تالميذ الثالثة ثانوي يف البكالوريا الرياضة 

. سم30

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي  : 

البكالوريا الرياضة؛ الثقة بالذات

2013 - 013                                                                                                                  مس 

نايلي، نبيلة.   992

نبيلة نايلي، عيساين سامية؛ حتت إشراف رابح / دورالنشاط البدين الرياضي التربوي يف التحرر من اخلجل لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص166. - عبورة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

اخلجل

2016 - 006                                                                                                                  مس 

حنال، عبد اللطيف.   993

. عبد اللطيف حنال؛ حتت إشراف رابح نايف/ الكفاءات املهنية ألستاذة التربية البدنية و الرياضة و عالقاا بأداء التالميذ يف الطور الثانوي 

. سم30؛ .  ص87- 

���



2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

الكفاءات املهنية

2012 - 104                                                                                                                  مس 

ندوري، عمار.   994

عمار ندوري، نويشي جياليل؛ حتت / سنة ) 12 - 9(اخلصائص اليت يعتمدها املدرب اجلزائري يف انتقاء ناشئي كرة القدم صنف 

. سم30؛ . ص120. - إشراف مجال زعبوب

2015 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي : ماستر 

االنتقاء؛ كرة القدم

2015 - 118                                                                                                                  مس 

نعاب، الوناس.   995

الوناس نعاب، بن نيب ياسني؛ حتت إشراف / دور االعالم الرياضي يف ارجاع مكانة الرياضة املدرسية على مستوى اهليئات التربوية 

. سم30جداول ؛ . :  و101. - سفيان نافع

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

النشاط البدين الرياضي التربوي؛ االعالم الرياضي

2019 - 030                                                                                                                  مس 

نفيدسة، هشام.   996

هشام نفيدسة، / تأثري التدريس مبناهج املقاربة بالكفاءات ملادة التربية البدنية والرياضية على شخصية التالميذ يف املرحلة الدراسية الثانوية 

. سم30؛ . ص193. - فنوح محزة؛ حتت إشراف حممد ايبوشكان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي املدرسي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات

2017 - 090                                                                                                                  مس 

���



نقايل، مسري.   997

بوشبوبة زكرياء؛ حتت إشراف شريف مصطفى ، مسري نقايل، عمران أسامة/ االتصال غري الرمسي ودوره يف تسيري املنشأت الرياضية 

. سم30؛ . ص154. - بورنان

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : املوارد البشرية املنشأت الرياضية : ماستر 

االتصال؛ املنشأت الرياضية

2016 - 142                                                                                                                  مس 

نكاع، كمال.   998

كمال نكاع؛ حتت إشراف / أثر التكوين املكتمل ألساتذة التربية البدنية والرياضة يف تعزيز اجتاههم حنو مهنة التدريس يف الطور املتوسط 

. سم30؛ . ص123. - الطاهر بريكي

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي : ماستر 

استاذ التربية البدنية و الرياضية؛ مهنة التدريس

2016 - 029                                                                                                                  مس 

نوي، فارس.   999

. -فارس نوي، حجاج مراد؛ حتت إشراف حيىي بوطاليب/ واقع اإلستثمار اإلستراتيجي للموارد البشرية و انعكاساته على املردود الرياضي 

. سم30؛ .  ص156 

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسسري املوارد البشرية واملنشأت الرياضية : ماستر 

اإلستثمار األستراتيجي؛ املردود الرياضي

2017 - 128                                                                                                                  مس 

نويقة، رضوان.  1000

؛ . ص340. - رضوان نويقة؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ تأثري إنقاص الوزن السريع على مستوى اللياقة البدنية ملصارعي املنتخب الوطين 

. سم30

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي خنبوي  : 

���



الياقة البدنية؛ البدانة

2013 - 067                                                                                                                  مس 

هامل، عيسى.  1001

علو عبد ايد؛ حتت إشراف ، عيسى هامل، بركاين جعفر/ أثر الضغوط املهنية على الرضا الوظيفي لدى أستاذ التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص116. - رابح عبورة

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

الضغوط املهنية؛ الرضا الوظيفي

2017 - 117                                                                                                                  مس 

هايف، فريد.  1002

فريد هايف، بنت سليمان سعيد؛ حتت إشراف امحد محزة / دور أسلوب التبادل  وعالقته يف حتقيق أهداف حصة التربية البدنية والرياضة 

 سم30؛ . ص144. - غضبان

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

األسلوب التباديل؛ االهداف التربوية

2017 - 148                                                                                                                  مس 

هباش، خالد.  1003

. سم30؛ .  ص104. - خالد هباش؛ حتت إشراف أمحد محزة غضبان/ اللياقة البدنية و تأثريها على مناصب اللعب يف كرة القدم 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

كرة القدم؛ اللياقة البدنية

2013 - 030                                                                                                                  مس 

وادي، علي.  1004

 18 - 15دور الرياضة اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية خالل حصص التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ الطور الثانوي 

���



. سم30؛ .  ص234. - نرفني اوبراهيم؛ حتت إشراف رابح عبورة، علي وادي، غرزي خري الدين/ سنة 

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : املاستر 

السلوك العدواين

2016 - 098                                                                                                                  مس 

وازن، كرمي.  1005

كرمي وازن؛ حتت / دور األلعاب الشبه رياضية يف تنمية العمل اجلماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية خالل حصة التربية البدنية والرياضة 

 سم30؛ . ص183. - إشراف راضية بن يوسف

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

االلعاب الشبه رياضية

2014 - 007                                                                                                                  مس 

واضح، عبد الكرمي.  1006

عبد الكرمي واضح؛ حتت / السلوك القيادي الستاذ التربية البدنية والرياضة وعالقته بدافعية التعلم لدى تالميذ السنة األوىل الثانوي 

. سم30؛ . ص128. - إشراف حممد ثابت

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

دافعية التعلم؛ السلوك القيادي

2014 - 009                                                                                                                  مس 

واكلي، سفيان.  1007

. سم30؛ . ص122. - سفيان واكلي؛ حتت إشراف رشيد علوان/ ظروف تدريب أصاغر كرة القدم يف اجلزائر 

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

كرة القدم

2013 - 022                                                                                                                  مس 

���



واكلي، هشام.  1008

مسايت أنيس؛ ، هشام واكلي، بوبلي إمساعيل/ تاثري أساليب تدريس االساتذة على تعليم املهارات احلركية يف حصة التربية البدنية والرياضة 

. سم30؛ . ص114. - حتت إشراف مجال سكارنة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماسر 

طرق التدريس؛ املهارات احلركية

2016 - 117                                                                                                                  مس 

وشفون، حممد.  1009

حممد وشفون؛ حتت إشراف نبيل / مدى تطبيق املعرفة يف اهليئات الرياضة اجلزائرية وانعكاسها على االداء الوظيفي للمورد البشري 

. سم30؛ . ص118. - كرفس

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : املوارد الربشرية والنشأت الرياضة : ماستر 

االداء الوظيفي

2016 - 093                                                                                                                  مس 

وغليسي، حسام.  1010

حسام وغليسي، دحدوح عبد احلليم؛ / دور حصة التربية البدنية والرياضة يف التقليل من من السلوك العدواين لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ .  ص94. - حتت إشراف مجال مرازقة

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ السلوك العدواين

2019 - 051                                                                                                                  مس 

وقاس، حكيم.  1011

 30؛ .  ص178. - حكيم وقاس؛ حتت إشراف فتحي يوسفي/ واقع تكوين الناشئني على مستوى بعض األندية اجلزائرية للكرة الطائرة 

.سم

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

���



تكوين الناشئني؛ للكرة الطائرة

2014 - 037                                                                                                                  مس 

وكي، حممد االمني.  1012

 30؛ . ص106. - حممد االمني وكي؛ حتت إشراف عبد الرزاق بن شتيوي/ اثر التدريب البليومتري يف تطوير االرتقاء يف كرة القدم 

.سم

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تدريب رياضي : ماستر 

تدريب رياضي؛ التدريب البليومتري

2019 - 152                                                                                                                  مس 

ولد قلعي، عبد الرمحان شكيب.  1013

عبد الرمحان شكيب / دور األلعاب الشبه الرياضية يف إجناح حصة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم املتوسط 

. سم30؛ . ص102. - رمحاين حكيم؛ حتت إشراف حممد عماري، ولد قلعي، سرير حممد

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي التربوي : ماستر 

االلعاب شبه رياضية

2016 - 072                                                                                                                  مس 

ويران، حممد.  1014

حممد ويران، سنوسي رمحة؛ / أثر التدريس باملقاربة بالكفاءات يف التربية البدنية والرياضة على التحصيل الدراسي لتالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص214. - حتت إشراف الطاهر بريكي

2017 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين التربوي الرياضي : ماستر 

املقاربة بالكفاءات؛ التحصيل الدراسي

2017 - 076                                                                                                                  مس 

ياسر، قسوم.  1015

��	



ملني ، قسوم ياسر، امحد بوزيري/ انعكاس السمات الشخصية الستاذ التربية البدنية والرياضة على عملية التدريس يف املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص113. - بكار؛ حتت إشراف امرية بن عكي

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ الشخصية

2019 - 178                                                                                                                  مس 

حيياوي، حليم.  1016

. حليم حيياوي؛ حتت إشراف رشيد علوان/ سنة  ) 12 - 9( مدى تاثري شخصية املدرب على دافعية الالعبات الناشئات يف كرة الطائرة 

 سم30؛ . ص124- 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي : ماستر 

الشخصية؛ الداقعية؛ الكرة الطائر ة

2014 - 057                                                                                                                  مس 

حيياوي، سليم.  1017

سليم حيياوي، جناي / دراسة ميدانية لالحتادات اجلزائرية للجودو : دور االدارة الرياضية يف التخطيط االستراتيجي للمؤسسات الرياضية 

. سم30جداول ؛ . :  ص120. - كرمي؛ حتت إشراف سليم حداب

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إدارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

إدارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية؛ التخطيط االستراتيجي

2019 - 087                                                                                                                  مس 

حيياوي، سليم.  1018

. سم30؛ . ص93. - سليم حيياوي؛ حتت إشراف سليم حداب/ تأثري التسيري اإلداري يف املنشأت الرياضية على املمارسة الرياضية 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : إ دارة وتسيري املنشأت الرياضية : ماستر 

التسيري اإلداري؛ املنشأت الرياضية

2014 - 081                                                                                                                  مس 

��




حيياوي، عبد الرحيم.  1019

عبد الرحيم حيياوي؛ حتت إشراف علي / مبادئ إدارة اجلودة الشاملة لدمينغ بني األمهية و اإلستخدام يف معاهد التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص140. - شريفي

2012 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : تسيري املوارد البشرية واملنشىت الرياضية : ماستر 

اجلودة الشاملة

2012 - 048                                                                                                                  مس 

حيياوي، حممد يسني.  1020

حممد يسني حيياوي؛ / أسباب حدوث اإلصابات الرياضية لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط عند إجراء امتحان التربية البدنية و الرياضة 

. سم30؛ . ص141. - حتت إشراف مجال مرازقة

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط البدين الرياضي املدرسي : ماستر 

اإلصبات الرياضية

2013 - 050                                                                                                                  مس 

خيلف، حممد االمني.  1021

امني عبد السالم؛ حتت ، حممد االمني خيلف، بن زهرة/ واقع تدريس التربية البدنية و الرياضة يف ضل املقاربة بالكفاءات يف الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص113. - إشراف عبد اللطيف مشتة

2016 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط رياضي بدين تربوي : ماستر 

طرق التدريس؛ املقاربة بالكفاءات

2016 - 144                                                                                                                  مس 

يزيد، عمورة.  1022

. سم30؛ .  ص173. - عمورة يزيد؛ حتت إشراف كرمي لعبان/ امهية االختبارات البدنية يف تقومي اللياقة البدنية لدى العيب كرة اليد 

2014 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : التدريب الرياضي النخبوي : ماستر 

���



االختبارات البدنية؛ كرة اليد

2014 - 047                                                                                                                  مس 

يوسف، غنية.  1023

حممد تومي؛ ، غنية يوسف، رياض بعيطيش/ دور حصة التربية البدنية والرياضة يف تعديل السلوك العدواين لدى تالميذ الطور الثانوي 

. سم30؛ . ص135. - حتت إشراف حممد بوراس

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : نشاط بدين رياضي تربوي : ماستر 

نشاط بدين رياضي تربوي؛ السلوك العدواين

2019 - 148                                                                                                                  مس 

يوسفي، مولود.  1024

مولود يوسفي؛ حتت إشراف / دراسة مدى امكانية حصة التربية البدنية و الرياضة من حتقيق التوافق اإلجتماعي لتالميذ املرحلة الثانوية 

. سم30؛ . ص141. - حممد ثابت

2013 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : النشاط التربوي املدرسي : ماستر 

التوافق النفسي

2013 - 075                                                                                                                  مس 

يونسي، سعيد.  1025

دراسة ميدانية على مستوى : فعالية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف الرفع من مستوى اداء املوارد البشرية داخل املنشات الرياضية 

. سم30جداول ؛ . :  و129. - سعيد يونسي، عفيصة  يونس؛ حتت إشراف اميان مزغيش/ رابطة كرة القدم لوالية اجلزائر 

2019 : 3اجلزائر، معهد التربية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر : ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية : ماستر 

ادارة املوارد البشرية و املنشآت الرياضية؛ تكنولوجيا املعلومات

2019 - 006                                                                                                                  مس 

���


