اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعـليم العايل والبحث العـلمي
جامعة قاصدي مرابح  -ورقلة -

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

امللتقى الدويل الثان

النشاط البدن الرايضي واكتشاف
ورعاية املتفوقي

يومي  19-18فيفري 2020

حضوركم شرف
لنا

1

برنامج الملتقى
اليوم االول

الفترة الصباحية
االفتتاح :النشيد الوطني
 كلمة رئيس الملتقىكلمة مدير المعهد-كلمة مدير جامعة قاصدي مرباح ورقلة

الجلسة االفتتاحية

رئيس الجلسة :عياد مصطفى

المداخلة النموذجية  :01زيتوني عبد القادر

مقرر الجلسة :برقوق عبد القادر

جامعة مستغانم

قدور بن شريف الشارف

تحليل محتوى منهاج التربية البدنية والرياضية الجديد للسنة األولى من التعليم المتوسط
(الكفاءات المهارية وفق صنافة سيمبسون)
Serge PAUTOT
المداخلة النموذجية :01
Le Sport, un service public de la République pour la Jeunesse
et le rayonnement de l’Algérie à l’international
جامعة ورقلة
المداخلة النموذجية  :01حكومي علي
Bases scientifiques et méthodologiques du système
de détection, orientation et sélection des jeunes talents sportifs
مناقشة 13:55-13:40 :

الفترة المسائية
الورشة االولى

الجلسة االولى  13:55-13:00:رئيس الجلسة :بركات حسين

المداخلة 01

مقرر الجلسة :زروال محمد

 13:10 -13:00 :كرميش عبدالمالك فريد

جامعة المسيلة

أثر األسلوب التبادلي على تنمية التحصيل الدراسي في مادة التربية البدنية والرياضية

المداخلة 13:20-13:10 02:

المركز الجامعي البيض

ارفيس زبير

مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى التالميذ خالل حصة التربية البدنية والرياضية

المداخلة

 13:30 -13:20 :03محمد الشريف بن ثابت جامعة

جامعة المسيلة

أثر التدريس بأسلوب التعلم التعاوني على مستوى أداء تالميذ السنة الرابعة متوسط بمختلف مستوياتهم التحصيلية في نشاط رمي الجلة .

المداخلة13:40-13:30 :04

جامعة ورقلة

تمار ربيعة

التفوق الرياضي في المدرسة الجزائرية من األساليب التقليدية إلى األساليب الحديثة .دراسة لعينة من المتوسطات بوالية ورقلة

مناقشة 13:55-13:40 :

الجلسة الثانية 14:55-14:00:رئيس الجلسة :زيناي بالل
المداخلة 14:10-14:00 :01

ماحي صفيان

سعداوي محم

مقرر الجلسة :قطاب محمد
جامعة الشلف

خروبي محمد

أثر استخدام األسلوب التدريبي في تنمية المهارات الحركية لكرة اليد لدى تالميذ الطور الثانوي

المداخلة  14:20 – 14:10 :02براهيم بلهواري توفيق،

د .عادل أتشي

جامعة المدية

إستراتيجية قائمة على الذكاءات المتعددة والنشاطات الرياضية الكتشاف وتنمية الذكاء العاطفي لدى التالميذ المتفوقين

المداخلة 14:30- 14:20 :03

بوعزيز محمد بن سي قدور حبيب .جبوري بن عـمر

جامعة مستغانم

" اثر استخدام األلعاب الصغيرة في تحسين بعض عناصر اللياقة البدنية لدى تالميذ الطور االبتدائي "

المداخلة14:40- 14:30 :04

خلفاوي حسين

جامعة ورقلة

قويجيل رزقي

المقاربة بالكفاءات ودورها في تنمية الفعل الرياضي للتلميذ ضمن الحقل التربوي

مناقشة14:55- 14:40:
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الجلسة الثالثة  15:55-15:00:رئيس الجلسة :كريبع محمد

المداخلة 15:10-15:00 :01

رشام جمال الدين

مقرر الجلسة :كواش رضا توفيق
جامعة البويرة

بوحاج مزيان

عـنوان المقال :مساهمة التدريب الدائري (المحطات) في االرتقاء بمستوى الرياضيين المتفوقين والكشف عنهم.

المداخلة 15:20 -15:10 :02

جامعة  -بسكرة

مريم حمودة

استراتيجيات التدريس المتقدمة و استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وعالقتهما بسمة الثقة الرياضية لدى المتفوقين رياضيا.

المداخلة 15:30-15:20 :03

مخبر علم النفس وجودة الحياة (الجزائر)

اإلمام سعيدة

المقاربة بالكفاءات هل هي طريق نحو االمتياز ؟ التكوين المهني نموذجا
المداخلة  15:40 -15:30 :04بن سميشة العيد،

المركز الجامعي البيض

قزقوز محمد

دراسة مستوى وعي أساتذة التربية البدنية والرياضية لمفاهيم التدريس الفعال في ضوء نظرية االهتمامات

مناقشة15:55-15:40 :

الجلسة االولى  13:55-13:00:رئيس الجلسة :نصير احميدة
المداخلة 13:10-13:00 : 01

الورشة الثانية

مقرر الجلسة :عبدي صالح
جامعة وهران

دربال فتحي الشيخ يعقوب زمالي محمد عقبوبي حبيب ،بوفادن عثمان

شبكة الشكل الجانبي كمحك لتقييم مستوى النمو الجسمي وإنتقاء العبي كرة القدم
المداخلة  13:20-13:10 02:زدام عمار مهدي يوسف عشيرة

جامعة الشلف

رزيق منال

الشخصية النرجسية وتأثيرها على أداء الرياضيين المتفوقين.

المداخلة 13:30-13:20 :03

شارف سي العربي محمد علي العنتري براهيمي قدور المركز الجامعي تيسمسيلت

جامعة ورقلة

تأثير الضغوط النفسية على أداء التالميذ المتفوقين رياضيا أثناء عملية اإلنتقاء في الرياضة المدرسية من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية في التعليم الثانوي.

المداخلة13:40-13:30 :04

حنان عدواني

جامعة ورقلة

بوسعيد سليمة

دور الرياضة المدرسية في الكشف المبكر عن الموهوبين في المجال الرياضي وإنجاح عمليتي االنتقاء والتوجيه لهم.

مناقشة 13:55-13:40 :

الجلسة الثانية 14:55-14:00:رئيس الجلسة :قادري تقي الدين
المداخلة 14:10-14:00 :01

بن ساسي سليمان عياد مصطفى

بوراس محمد

مقرر الجلسة :معزوزي ميلود

جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا جامعة قاصدي مرباح ورقلة جامعة الجزائر 03

أساتذة التربية البدنية والرياضية ونشاطات الرياضة المدرسية

المداخلة 14:20 – 14:10 :02

جامعة ورقلة

جعفور ربيعة بوخطة مريم أوالد الهدار الشيخ

توقعات الكفاءة الذاتية لدى الطالب المتفوقيـن رياضيا" دراسة ميدانية بمدينة ورقلة

المداخلة 14:30- 14:20 :03

جامعة األغواط

تقي مباركية

"بعض خبرات الدول المتقدمة فى السياسات والممارسات اإلدارية التربوية الالزمة الكتشاف ورعاية الموهوبين"

المداخلة40 :14- 14:30 :04

عامر حمادي ،جنداوي عبد الرحمان

التكوين و االنتقاء والتوجيه في المجال الرياضي

جامعة الجلفة

مناقشة14:55- 14:40:

مقرر الجلسة :ناصر يوسف

الجلسة الثالثة  15:55-15:00:رئيس الجلسة :بوجرادة عبد هللا

المداخلة  15:10-15:00 :01كحالوي رشيد أوكيلي صالح الدين صغير نور الدين

جامعة وهران

واقع أقسام رياضة ودراسة ورعايتها للمتفوقين رياضيا بوالية وهران

المداخلة 15:20-15:10 :02

ناصرباي كريمة

بن عبد الرحمان سيد علي

جامعة البويرة

استاذ التربية البدنية والرياضية ودروه في اكتشاف وانتقاء وتوجيه التالميذ المتفوقين رياضيا لفرق الرياضة المدرسية من خالل حصة التربية البدنية والرياضية.

المداخلة 15:30-15:20 :03

اسعيداني سالمي

أحمد لزرق

جامعة المسيلة

دور اإلعالم واالتصال الرياضي في انتقاء الموهبة وتطويرها في المجال الرياضي مقاربة نقدية

المداخلة 15:40 -15:30 :04

سعاد بوسعيد

إستراتيجيات إنتقاء وتوجيه ورعاية المتفوقين رياضيا من طرف أستاذ

جامعة ورقلة

مناقشة15:55-15:40 :
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الورشة الثالثة

الجلسة االولى  13:55-13:00:رئيس الجلسة :كنيوة مولود
المداخلة 13:10-13:00 : 01

مقرر الجلسة :بن قويدر العيد
جامعة بسكرة

مومن نوارة  ،بوكشيريدة صابر

إحتياجات الطّلبة الموهوبين والمتف ّوقين
الرعاية
تلبية ّ
التربوية في ّ
ّ
دور برامج ّ

المداخلة 13:20 -13:10 02:

قندوزن النذير سماعيل شارف

الجامعة بومرداس

بن زيان طاهر

مستوى تاثير هياكل الرياضة المدرسية على سالمة التلميذ الصحية والبدنية في الطور الثانوي

المداخلة 13:30-13:20 :03

أوسماعيل صفية

جامعة شلف

أوسماعيل مخلوف بورزامة رابح

دور التشريع المدرسي في الرياضة المدرسية والتوجيه الرياضي للتالميذ

المداخلة13:40-13:30 :04

قلولة محمد جالل الدين

مهيدي محمد

أساليب تنمية الموهوبين في المدرسةتنمية الموهوبين (برامج وأساليب(

مناقشة 13:55-13:40 :

الجلسة الثانية 14:55-14:00:رئيس الجلسة :جرمون علي
المداخلة 14:10-14:00 :01

إلياس لروي

جامعة وهران

معتز باهلل شريف

مقرر الجلسة :بن عبد الواحد عبد الكريم
جامعة أم البواقي

تفيرولت بالل

أهمية التقييم البدني من خالل تطبيق بطارية إختبارات مقترحة لتحقيق أفضل أداء خططي خالل منافسات رياضة الدراجات

المداخلة 14:20 – 14:10 :02

بن شبحة طارق

جامعة خميس مليانة

اسماعيل الصادق

أثر برنامج تدريبي مقترح بطريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة على بعض المتغيرات المناعية لدى العبي كرة القدم فئة أقل من  17سنة

المداخلة 14:30- 14:20 :03

جامعة تيزي وزو

زعموم شهيرة

مناهج و برامج الكشف عن الموهوبين و المتفوقين و رعايتهم

المداخلة40 :14- 14:30 :04

خديم عبد الحق

قواسمية عيسى

جامعة البويرة

جامعة الجزائر 3

الرياضة المدرسية ودورها في انتقاء التالميذ الموهوبين وتوجيههم الى النوادي

مناقشة14:55- 14:40:

الجلسة الثالثة  15:55-15:00:رئيس الجلسة :دودو بلقاسم
المداخلة 15:10-15:00 :01

مقرر الجلسة :غندير نور الدين

بن نعجة محمد بن رابح خير الدين خروبي محمد فيصل المركز الجامعي تسيمسيلت جامعة الجزائر "3

"تحديد درجات معيارية لبعض المتغيرات الكينماتيكية للتالميذ عدائي 100م المشاركين في الرياضة المدرسية "

المداخلة 15:20-15:10 :02

شنوف خالد عدة بن علي شعالل اسماعيل جامعة وهران جامعة بسكرة المركز الجامعي تسمسيلت

" دورمنهاج التربية البدنية والرياضية في تحسين بعض المهارات الحركية

المداخلة 15:30 -15:20 :03

كحول شفيقة

جامعة

ابن عيسى صابر

محمد خيضر بسكرة

تصور مقترح لبرنامج تكفل نفسي -رياضي لرعاية المتفوقين في رياضة كرة القدم فئة األواسط

المداخلة 15:40 -15:30 :04

ناصري عبد القادر  ،بن عكي رقية صونية  ،ناصري جمال

جامعة خميس مليانة

جامعة الجزائر3

نموذج مقترح لالنتقاء ورعاية المتفوقين في رياضة كرة القدم-دراسة مسحية وصفية بالبلدان العربية

مناقشة15:55-15:40 :

الجلسة االولى  13:55-13:00:رئيس الجلسة :تقيق جمال الدين
المداخلة 13:10-13:00 : 01

الورشة الرابعة

شافية بن حفيظ

مقرر الجلسة :عايدي مراد

المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

الحاجة إلى اإلرشاد النفسي المدرسي في مرافقة التالميذ المتفوقين رياضيا

المداخلة 13:20-13:10 02:

INFS/CJ Ouargla

Amrouni Farid

Les prérogatives du Professeur d’EPS Pour la sélection et l'orientation des élèves surdoués vers le sport scolaire

المداخلة 13:30-13:20 :03

جامعة الشلف

لعمش عبد هللا  ،بن شبرة محمد

تحديد درجات معيارية في انتقاء الموهوبين الناشئين لممارسة رياضة كرة اليد(.)U13

المداخلة13:40-13:30 :04

ناصرعبدالقادر

حرشاوي يوسف

جامعة مستغانم

أهمية عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة في االنتقاء األولي في الوسط المدرسي

مناقشة 13:55-13:40 :
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الجلسة الثانية 14:55-14:00:رئيس الجلسة :زروال محمد
المداخلة  14:10-14:00 :01جميلة بن عمور

مقرر الجلسة :زيناي بالل

رقية قاجة

جامعة ورقلة

جامعة بالشلف

السمات االبتكارية لدى المتفوقين رياضيا

المداخلة 14:20 – 14:10 :02

حمية راشد

جامعة ورقلة

تقيق جمال

واقع وآفاق االنتقاء الرياضي وعالقته بمدارس كرة اليد

المداخلة 14:30- 14:20 :03

دردون كنزة

لمتيوي مسعودي حسان

جامعة الشلف

دور أستاذ ت .ب. .ر في عملية اكتشاف واختيار الطالب الموهوبين من خالل االختبارات الفنية في كرة السلة

المداخلة40 :14- 14:30 :04

جامعة وهران

زرقين صادق

دراسة تحليلية لتركيب و نمط الجسم لرياضي النخبة كأساس لالنتقاء و التوجيه( الجودو ،كرة السلة ،الكرة الطائرة) سن  16-13سنة

مناقشة14:55- 14:40:

الجلسة الثالثة  15:55-15:00:رئيس الجلسة :برقوق عبد القادر
المداخلة  15:10-15:00 :01أمال كزيز

سليم بزيو

مقرر الجلسة :بركات حسين

بزيو عمر

جامعة بسكرة

جامعة ورقلة

اآلفاق المستقبلية لرعاية التالميذ المتفوقين وانعكاساتها على تحقيق التنمية االجتماعية

المداخلة 15:20-15:10 :02

بوشـهيـر هـواري

جامعة االغواط

دراسة تحليلية للتقنيات الحديثة في عملية انتقاء الموهوبين الناشئين في السباحة

المداخلة  15:30-15:20 :03حاج صابري فاطمة الزهراء

جامعة ورقلة

رويم فائزة

السمات الشخصية للطلبة الفائقين الموهوبين

المداخلة 15:40 -15:30 :04

حنان عدواني

جامعة ورقلة

بوسعيد سليمة

دور الرياضة المدرسية في الكشف المبكر عن الموهوبين في المجال الرياضي وإنجاح عمليتي االنتقاء والتوجيه لهم.

مناقشة15:55-15:40 :

اليوم الثاني
الفترة الصباحية

الورشة االولى

الجلسة االولى 9:25-8:30 :رئيس الجلسة :حكومي علي
المداخلة  8:40-8:30 :01بوبكر الصادق بن مويزة خليفة

مقرر الجلسة :عياد مصطفى
الجامعة بومرداس

جرادي إبراهيم

مهارات االتصالية لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية وعالقته بدافعية التالميذ نحو الدرس في الطور المتوسط

المداخلة 8:50-8:40 :02

حورية بوتي

ختاش محمد

جامعة باتنة-1-

جامعة المدية-

نظرية التعلم المستند إلى الدماغ وتوظيفاتها في تعليم المتفوقين والموهوبين رياضيا  -.مقاربة تحليلية –

المداخلة 9:00 -8:50 : 03

عطا هللا أحمد بورزامة جمال

عباس أميرة

–شلف

–مستغانم

–وهران

أثر بعض أساليب التدريس الحديثة في اكتساب بعض المهارات الحياتية في التربية البدنية والرياضية عند تالميذ الطور المتوسط

المداخلة9:10 – 9:00 :04

عشور مكاوي

جامعة برج بوعريريج

التنويع في طرق التدريس واستخدام التكنولوجيا بالنسبة للمتفوقين رياضيا

الجلسة الثانية 10:25 -9:30:رئيس الجلسة :قطاب محمد
المداخلة 9:40-9:30 :01

حفصة خمقاني

مناقشة 9:25 – 9:10 :

مقرر الجلسة :كريبع محمد
جامعة غرداية

عبد اللطيف مصيطفى

القيادة وعالقتها بأساليب تدريس المتفوقين رياضيا

المداخلة :02

9:50-9:40عباس لخضر عالبة ابراهيم

أهمية طرق وأساليب االنتقاء في تشكيل الفرق في الرياضة المدرسية

المداخلة 10:00 -9:50 : 03

مسعود عقابي ،مريم مبارك

جامعة الجلفة
دراسة ببعض متوسطات الجلفة
جامعة مصطفى بن بولعيد باتنة

تأثير أسلوب التعلم التبادلي في تنمية التفكير اإلبداعي الحركي خالل حصة التربية البدنية والرياضية لدى التالميذ المتفوقين بالمرحلة الثانوية

المداخلة10:10 – 10:00 :04

الخامسة رمضان سعيدة غراب الميلود صغيري

جامعة بسكرة

استخدام مشاهير الرياضة في وسائل اإلعالم ودوره في نشر ثقافة التفوق للموهوبين دراسة من منظور نظرية التعلم بالنمذجة

مناقشة 10:25 – 10:10 :
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مقرر الجلسة :قادري تقي الدين

الجلسة الثالثة  11:25-10:30 :رئيس الجلسة :غندير نور الدين

المداخلة 10:40-10:30 :01

جامعة ورقلة

مراد عايدي

فاعلية استخدام بعض أساليب التغذية الراجعة و أثرها على انجاز حصة التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ المرحلة الثانوية

المداخلة 10:50-10:40 :02

العابدي ياسين

محمد بوزاهر

جامعة بسكرة

دمدوم حمو

أساليب التدريس ودورها في تنمية بعض القدرات العقلية لدى المتفوقين رياضيا

المداخلة 11:00 -10:50 : 03

جامعة تيزي وزو

خوازم عائشة  ،أ د تيعشادين محمد

طريقة العصف الذهني لتدريس التلميذ الموهوب في الرياضة

المداخلة11:10 – 11:00 :04

قطاب محمد– أستاذ محاضر قسم ب – جامعة ورقلة سامي عبد القادر – أستاذ محاضر قسم أ – جامعة الشلف .ساغي عبد القادر – أستاذ محاضر قسم ب – جامعة سطيف

استخدام طرق التدريس الحديثة فيالتربية البدنية و الرياضية في الطور المتوسط دراسة ميدانية أساتذة متوسطات والية الشلف
مناقشة 11:25 – 11:10 :

الورشة الثانية

الجلسة االولى 9:25-8:30 :رئيس الجلسة :معزوزي ميلود
المداخلة  8:40-8:30 :01عصام لعياضي

مقرر الجلسة :فضل قيس

جامعة سوق أهراس

معايير انتقاء وتوجيه التالميذ المتفوقين نحو تشكيل الفرق الرياضية المدرسية من وجهة نظر بعض مسيري الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية -دراسة ميدانية على

مستوى والية برج بوعريريج-

المداخلة  8:50-8:40 :02نحال حميد سعايدية

هواري طوبال العربي

المركز الجامعي تيسمسيلت

المعايير الجسمية والمهارية الختيار و النتقاء العبي كرة السلة لفرق الرياضة المدرسية للطور الثانوي

المداخلة  9:00 -8:50 : 03بكة فارس

عميرات فاطمة

جامعة مسيلة

مدقن مصطفى

فئة المتفوقين و الموهوبين وكشف بعض نماذج وتجارب الدول الرائدة في مجال رعاية المتفوقين

المداخلة 9:10 – 9:00 :04بيزات عمرية

جامعة الجزائر2

توجيه التالميذ المتفوقين رياضيا في مرحلة التعليم االبتدائي

مناقشة 9:25 – 9:10 :

الجلسة الثانية 10:25 -9:30:رئيس الجلسة :عبابسة نجيب
المداخلة 9:40-9:30 :01

قيرواني محمد امين

مقرر الجلسة :ناصر يوسف

دريدري فاطمة

جامعة بسكرة

جامعة سطيف

االنشطة الرياضية المدرسية ودروها في اكتشاف ورعاية التالميذ الموهوبين

المداخلة 9:50-9:40 :02

جامعة بخميس مليانة

زمام عبد الرحمن

إسهام النشاطات البدنية والرياضية الالصفية في انتقاء وتوجيه الموهوبين من  15 - 12سنة"
المداخلة  10:00 -9:50 : 03الطيب شيخاوي جمال الدين شيخ

اويفلقت شيخ

جامعةورقلة

جامعةاالغواط

السمات الشخصية لدى المتفوقين دراسيا وعالقتها بالتحصيل الدراسي

المداخلة10:10 – 10:00 :04

فيصل بن عيسى

عيسى موهوبي

باتنة 2

اثر االنتقاء وفق محددات بدنية في تعلم بعض المهارات االساسية في الكرة الطائرة

مناقشة 10:25 – 10:10 :

الجلسة الثالثة  11:25-10:30 :رئيس الجلسة :بن قويدر العيد
المداخلة 10:40-10:30 :01

عبابسة نجيب

حبيب علي

مقرر الجلسة :تقيق جمال

خضراوي نبيل

جامعة المسيلة

جامعة ورقلة

مساهمة أساتذة التربية البدنية و الرياضية على إنجاح عمليتي اإلنتقاء و التوجيه الرياضي للتالميذ الموهوبين في التعليم المتوسط

المداخلة 10:50-10:40 :02

حنة الهاشمي

جامعة األغواط

دراسة تحليلية لواقع عملية انتقاء التالميذ وتوجيههم من الرياضة المدرسية نحو النوادي الرياضية

المداخلة 11:00 -10:50 : 03

دريسي عبد الكريم بن زيادة محمد الهادي

صحراوي عمر

جامعة الجزائر 3

بن طراد زينة

جامعة ورقلة

أهمية تطوير دافعية اإلنجاز لدى التلميذ الرياضي في المستوى العالي وأثرها على أدائه في المجالين الرياضي والدراسي

المداخلة11:10 – 11:00 :04

سراية الهادي

محجر ياسين

واقع االرشاد النفسي التربوي للتالميذ المتفوقين رياضيا بثانويات والية ورقلة

مناقشة 11:25 – 11:10 :
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الورشة الثالثة

مقرر الجلسة :جرمون علي

الجلسة االولى 9:25-8:30 :رئيس الجلسة :بن عبد الواحد عبد الكريم
المداخلة 8:40-8:30 :01

نجاة الداوي مدقن مصطفى سكيريفة محمد الطيب جامعة ورقلة جامعة مسيلة

جامعة الجزائر

اإلطار القانوني لمناهج و برامج اكتشاف و رعاية المتفوقين رياضيا في الجزائر.

المداخلة  8:50-8:40 :02محمد نقاز

عامر شافع

محمد الشريف مهدي

جامعة بومرداس

جامعة باتنة 2

تقييم بعض الصفات البدنية لدى العبي كرة اليد فئة أشبال

المداخلة  9:00 -8:50 : 03العربي حيدش الحسين بوذراع

جامعة المسيلة جامعة المسيلة

أهمية الخدمات االرشادية للمتفوقين والموهوبين رياضياً في الوسط المدرسي
المداخلة9:10 – 9:00 :04

بلحسيني وردة

جامعة ورقلة

حدان إبتسام

اإلعداد والتدريب النفسي للمتفوقين رياضيا في المنافسات عالية المستوى

مناقشة 9:25 – 9:10 :

الجلسة الثانية 10:25 -9:30:رئيس الجلسة :عايدي مراد
المداخلة 9:40-9:30 :01

محمد عزوز

مقرر الجلسة :قطاب محمد

حويش علي

جامعة الجلفة

طيبي أحمد

دور استراتيجيات الرعاية في تطوير مهارات الصغار الموهوبين

المداخلة 9:50-9:40 :02

جامعة االغواط

بافـة عبدهللا

قياس تطور المعيار الكمي لبعض االختبارات البدنية أثناء عملية اإلنتقاء لتلميذات المرحلة االبتدائية بأعمار ( )12 – 10سنة لتشكيل الفرق المدرسية

المداخلة 10:00 -9:50 : 03

نصرالدين بركاتي

جامعة المسيلة

النذير بوصالح

أثر العرض المتكرر بالفيديو وفق برنامج تعليمي في تحسين األداء و االنجاز لرياضة الوثب الطويل لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي

المداخلة10:10 – 10:00 :04

جامعـ ـة وهران

عسلي حسين

دراسة تحليلية للتوازن الغذائي وعالقته بالنشاط البدني الممارس لدى طلبة معهد التربية البدنية و الرياضية –وهران( -نظام داخلي )

مناقشة 10:25 – 10:10 :

الجلسة الثالثة  11:25-10:30 :رئيس الجلسة :كواش رضا توفيق

المداخلة 10:40-10:30 :01

مقرر الجلسة :زيناي بالل
جامعة الوادي

حابي حليمة

البرامج التربوية لرعاية المتفوقين رياضيا بين التنظير والتطبيق

المداخلة 10:50-10:40 :02

فوكراش زوبيدة

جامعة الشلف

العوادي فوزية

دور المسير في استقدام الالعبين الموهوبين ومدى تاثيره على مردود فريق كرة القدم في ظل االحتراف الرياضي

المداخلة 11:00 -10:50 : 03

محمد سعد جب

مزرب خالصة

جامعة العراق

جامعة قسنطينة 02

فاعلية منهج باستخدام التقنيات التربوية في تعلم االداء الفني والمستوى الرقمي بفعالية رمي المطرقة لدى الطالب المتفوقين

المداخلة11:10 – 11:00 :04

بن راشد ياسين

ربوح الصالح المركز تسمسيلت

أثر برنامج تدريبي مقترح بطريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة على بعض المتغيرات البيوكيميائية لدى العبي كرة القدم فئة أقل من  17سنة

مناقشة 11:25 – 11:10 :

الورشة الرابعة

مقرر الجلسة :برقوق عبد القادر

الجلسة االولى 9:25-8:30 :رئيس الجلسة :عبدي صالح
المداخلة 8:40-8:30 :01

بن حفاف يحيى

جامعة سطيف

نظور عيسى

دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في انتقاء المواهب الشابة لكرة اليد (  15_12سنة ) وتوجيهها نحو األندية المتخصصة
المداخلة 8:50-8:40 :02

جامعة ورقلة

تخة خديجة دبي بشيرة

واقع رعاية المتفوقين رياضيا في ظل التجربة الجزائرية

المداخلة 9:00 -8:50 : 03

سليماني علي

جامعة ورقلة

الشارف نعيم

دور مدرس التربية البدنية والرياضية في انتقاء المواهب الرياضية

المداخلة9:10 – 9:00 :04

خالدي مراد

.لورنيق يوسف

مجادي مفتاح

جامعة المسيلة

التقدير الكمي لبعض القدرات البدنية المساهمة في أداء بعض المهارات األساسية في كرة القدم لدى التالميذ المتفوفين رياضيا.

مناقشة 9:25 – 9:10 :
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الجلسة الثانية 10:25 -9:30:رئيس الجلسة :حكومي علي
المداخلة 9:40-9:30 :01

بن ققة سعاد

صدراتي كلتوم

مقرر الجلسة :بوجرادة عبد هللا
جامعة معسكر

جامعة بسكرة

مهارة االتصال لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية ودورها في الكشف عن المتفوقين رياضيا .
المداخلة 9:50-9:40 :02

فوزية بن كمشي

جامعة سطيف جامعة باتنة

فتيحة يحيى

نموذج التفريق بين الموهبة والتفوق في الرياضة لفرانسوا جانييه ( )Gagné

المداخلة 10:00 -9:50 : 03

مختار غريب

جامعة الجلفة

محمد قوارح شربي بشير

جامعة ورقلة

واقع اكتشاف ورعاية المتفوقين رياضيا في المؤسسات التربوية أقسام الرياضة والدراسة أنموذجا

المداخلة10:10 – 10:00 :04

برقوق عبد القادر

الجامعة ورقلة

فضل قيس هواري ابراهيم

دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في انتقاء المواهب الشابة لكرة السلة وتوجيهها نحو األندية

المختصة.

مناقشة 10:25 – 10:10 :

الجلسة الثالثة  11:25-10:30 :رئيس الجلسة :عياد مصطفى

المداخلة 10:40-10:30 :01

مقرر الجلسة :عايدي مراد
جامعة الجزائر 3

رزيق عبد الكريم

انتقاء و مرافقة الرياضيين الموهوبين لفئة أقل من  16سنةحالة رياضة كرة السلة -

المداخلة 10:50 -10:40 :02

سفيان تومي

جامعة ورقلة

عبد القادر بلة

االنتقاء الرياضي بين الخبرة الميدانية والمحددات العلمية للمدربين في مرحلة التعليم المتوسط

المداخلة 11:00 -10:50 : 03

قادري تقي الدين إسماعيلية إيمان

جامعة ورقلة

بوخلخال فاروق

واقع عملية انتقاء الموهوبين رياضيا للفئة الشبابية اقل من  17سنة واكبر من  15سنة بالرابطة الجهوية لكرة القدم بوالية ورقلة

المداخلة11:10 – 11:00 :04

فضيلي فتيحة ،قنفود طالل

جامعة الجزائر

جامعة تيزي وزو

النموذج األلماني و الفرنسي لرعاية المواهب الرياضية وإمكانية تحقيقه في الجزائر

مناقشة 11:25 – 11:10 :

الفترة المسائية
الورشة االولى

مقرر الجلسة :قادري تقي الدين

الجلسة االولى  13:35-13:00:رئيس الجلسة :عبابسة نجيب

المداخلة 13:10-13:00 : 01

بن ساسي رضوان

بارودي محمد أمين

المركز الجامعي تيسمسيلت

أساليب التدريس وفق بيداغوجية الفروقات وأثرها على درس التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات لنشاط الكرة الطائرة (األسلوب األمري واإلكتشاف

الموجه )

المداخلة 13:20-13:10 02:

جامعة الجزائر 03

مقران فريد

اثر برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا التعليم في تعلم المهارة االساسية في الكرة الطائرة "التمرير من اعلى" لدى تالميذ التعليم المتوسط()14-11سنة.

المداخلة13:30-13:20 :03

زاهوي ناصر

جامعة المسيلة جامعة ورقلة

البار سهيلة

واقع الرياضة المدرسية واسهاماتها في االنتقاء والتوجيه الرياضي

مناقشة 13:55-13:40 :

الورشة الثانية

الجلسة االولى  13:45-13:00:رئيس الجلسة :تقيق جمال
المداخلة 13:10-13:00 : 01

مختار قاسم

مقرر الجلسة :زيناي بالل

فـؤاد سايحي

جامعة بمستغانم

جامعة الجلفة

محددات انتقاء المواهب الرياضية الشابة أللعاب القوى "دراسة ميدانية بمدينة الجلفة"

المداخلة 13:20-13:10 02:

هوارية بوراس

مهرية األسود

جامعة الوادي

جامعة ورقلة

العالقة بين توجهات الهدف والكفاءة الذاتية لدى الرياضيين المتفوقين – دراسة ميدانية على عينة من الرياضيين المتفوقين بمدينة ورقلة

المداخلة 13:30-13:20 :03كولوقلي حسينة

ولد حمو مصطفى

زروال محمد

جامعة بومرداس

جامعة ورقلة

عالقة الصفات البدنية بالتحصيل الدراسي (األكاديمي) لدى تالميذ المرحلة المتوسطة  .المشاركين

مناقشة 13:55-13:40 :
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الورشة الثالثة

الجلسة االولى  13:45-13:00:رئيس الجلسة :برقوق عبد القادر
المداخلة 13:10-13:00 : 01

حاج بن براهيم

الهامل بوحايك

مقرر الجلسة :كريبع محمد

جامعة ورقلة

جامعة الشلف

اثر األسلوبين التبادلي والتضمين في تطوير بعض المهارات الحياتية في التربية البدنية والرياضية للتالميذ الطور المتوسط ( )15-13سنة

المداخلة 13:20-13:10 02:

بلغول عائشة شبوح نجاة جامعة سطيف -2-

جامعة ورقلة

الذكاء الجسمي/الحركي و الكشف المبكر للموهوبين رياضيا في مدارسنا

المداخلة 13:30-13:20 :03

ذهبية خالد

جامعة قسنطينة -2-

اقتراح بناء برنامج إلعداد وتنمية التربية الحركية للتالميذ المتفوقين رياضيا في ضوء مناهج الجيل الثاني -:المرحلة االبتدائية أنموذجا -

مناقشة 13:45-13:30 :

االختتام من 16:00 – 14:00
 -قراءة التوصيات

 منح شهادات المشاركة -اختتام فعاليات الملتقى
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