
N° Intitulé du projet 
Laboratoire de 
rattachement 

Code Projet Chef de projet Membre de l'équipe Grade 
Obs ( Avis de 

MESRS)  

1 
أثر بعض التمرينات العالجية  

وتمارين األيروبيك في  

تخفيض الوزن وعالج  

االنزالق الغضروفي عند  

 الجنسين 

 
العلوم الحديثة للنشاطات  

 البدنية والرياضية 
 
  

J00L02UN100120180004 
 حاج أحمد مراد 

 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 
m.staps17@gmail.com  

 MCA بوغربي محمد

Accepter 

 MCB يونسي محمد

 .Doct لبوخ توفيق 

 .Doct خليف عبد القادر 

 .Doct طوبال العربي 

2 
التغطية االعالمية الرياضية  

ودورها في دعم برامج التكفل  

 الرياضي بالفئات الخاصة 

 
العلوم الحديثة للنشاطات  

 البدنية والرياضية 
 
  

J00L03UN100120180001 
 الوسين سليمان 

 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 
l.slimene@hotmail.fr 

 MAA ميهوبي رضوان

En attente 
 .Doct طيبي طيب 

 .Doct داني حكيم

 .Doct شحوتة كمال 

3 

لتحليل   تصميم برنامج

المقابالت الرياضية باستعمال  

 تقنية الفيديو 

العلوم الحديثة للنشاطات  

 البدنية والرياضية 
J00L02UN100120180002 

 خيري جمال 
 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 

khiridjamel@yahoo.fr 

 MCA بن عبد الرحمان سيدعلي

En attente 

 .Doct امعوش سميح 

 .Doct ناصر باي كريمة 

 .Doct جاب هللا حسين 

 .Doct معاش حسن 

4 

ملمح تخرج طلبة معهد علوم  

وتقنيات النشاطات البدنية  

والرياضية بين مدخالته  

)التكوين( ومخرجاته  

)التوظيف( في ظل معايير  

 الجودة الشاملة 

 
للنشاطات  العلوم الحديثة  

 البدنية والرياضية 
J01N01UN100120180001 

 لوناس عبد للا 
 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 

abdellah.louanas@yahoo.fr 

 MCA علوان رفيق 

En attente 

 MCB طراد توفيق 

 MAB قليل محمد 

 .Doct حفصي صالح 

 .Doct رافع أحمد 

 

اقتراح بطارية اختبارات   5

للمؤشرات البيولوجية النتقاء  

العبي كرة السلة فئة ناشئين  

العلوم الحديثة للنشاطات  

 البدنية والرياضية 
J00L02UN100120180001 

 بوحاج مزيان 
 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 

dr_b.mizou@yahoo.fr 

 MCA فرنان مجيد

En attente رشام جمال الدين Doct. 

 .Doct نصبة محمد 
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U15 عليلي مولود Doct. 

 .Doct قاسم عبد الهادي 

6 

جودة التعليم في مؤسسات  

التعليم الجزائرية )دراسة  

متمحورة حول البعد التكويني،  

التدريسي ، محتوى مناهج  

التدريس في ميدان النشاطات  

 البدنية والرياضية( 

العلوم الحديثة للنشاطات  

 البدنية والرياضية 
J01N01UN100120180002 

 شريفي مسعود 
 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 

cherifi_messaoud@yahoo.fr 

 MCA دبيشي منير

En attente 

 .Doct العيداني حكيم

 .Doct جيدال نادية 

 .Doct سعيدي أمين

 .Doct زواق عادل 
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