
 
 المدرج   البيداغوجي لمعهد التربية البدنية والرياضية               االفتتاحمراسيم 

09:00  - 09:30 

 
 جامعة مستغامن
 جامعة الشلف

تحديد العالقة بين قيم بعض المتغيرات 
الكينماتيكية والدقة لمهارة التصويب الحر لدى 

 العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة

 مداين رقيق
 أمحد إسالمبسنوسي احلاج 

 قبلي عبد القادر

09:30- 09:45 

 فلجامعة الش
 

جامعة  سيدي 
 بلعباس

Étude du comportement 
biomécanique en rupture du 
ciment orthopédique de la 

prothèse fémorale 

N. DJEBBAR M. 
M. BOUZIANE, S. 

BENBAREK 

09:45- 10:00 

لمهارة البدء في السباحة  التحليل الكينماتيكي اجلزائر جامعة 
 الحرة
 

 حممد العيد ماكين.
 عبد اللطيف شنيين

10:00- 10:15 

 جامعة الشلف
 جامعة مستغامن

 مقاربة بيوميكانيكية لكمية الدفع الحركي
 

 10:30 -10:15 سبع بوعبداهلل

 10:50 -10:30 مناقشة

 إستراحة
 
 

10:50- 11:05 

 جامعة الشلف
 جامعة مستغامن

La relation de quelques variables 
biomécaniques de l’envol du 
ballon sur la réussite du tir du 

coup franc direct dans le 
football. 

BESSENOUCI 
Hadj Ahmed 

Islem, REGUIG 
Madani. 

 

11:05- 11:20 



 
 جامعة الشلف

 
دراسة بعض المتغيرات البايوكنماتيكية لمرحلة               

االرتقاء ) النهوض ( وعالقتها باإلنجاز الرقمي 
 للناشئين في الوثب الطويل

 مقشوش مفيدة
 مويسي فريد

 قدار زين الدين

11:20- 11:35 

 جامعة الشلف
 

 جامعة مستغامن
 

مركبات بعض المتغيرات الكينيماتيكية لمراحل 
 االرتكاز في الوثب الثالثي

 وعالقتها بمستوى االنجاز الرقمي
 دراسة تحليلية لعناصر فريق النخبة الجزائرية

. 

قبلي عبد القادر، رقيق 
 مداين، سبع بوعبداهلل.

11:35- 11:50 

 جامعة الشلف
 

 12:05 -11:50 مويسي فريد دراسة نقدية  لوسائل القياس البيوميكانيكية

 12:30 -12:05 مناقشة 

 14:00 -12:30 تناول وجبة الفطور 

 جامعة الشلف
 
 
 
 

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الكينماتيكية ألسلوب 
 المشي للممارسين النشاط البدني والرياضي

 ( سنة12- 9فئة )

 بلحاج العريب مجال  
 فريد مويسي 

 برادعي عبد احلميد
 بن القمر هشام 

14:00- 14:15 

 جامعة الشلف
 

عالقة قيم بعض المتغيرات الكنماتيكية لمرحلة الدفع  
 14 -13باالنجاز في رمي الجلة لفئة الناشئين)   

 (سنة

/ سبع طوالبية عمر
 بوعبداهلل

14:15- 14:30 

 جامعة الشلف
 

أهمية القياسات األنتروبومترية في تطبيقات قوانين 
 الميكانيك الحيوية

 14:45 -14:30 بنور معمر



 جامعة الشلف
 

دراسة عالقة طول الذراعين ببعض المتغيرات 
البيوكينماتيكية في أداء الرمية الحرة لدى العبي كرة 

 السلة على الكراسي المتحركة
دراسة ميدانية لفريق نور المسيلة لكرة السلة على 

 ذكور -الكراسي المتحركة فئة أكابر

 15:00 -14:45 بلعايبة صاحل

 جامعة الشلف
 

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الكينماتيكية في أداء 
مهارة اإلرسال الساحق وعالقتها بالدقة في الكرة 

 الطائرة
دراسة أجريت على فريق نهضة تقدم الشلف رجال 

 للكرة الطائرة

قراشة طيب، سبع 
 بوعبداهلل
 تركي امحد

15:00- 15:15 

 Pour une humanisation جامعة الشلف
de  la  biomécanique 

Approche critique des orientations 
de la recherche. 

 

 15:30 -15:15 تركي أمحد

 جامعة الشلف
 

دراسة تحليلية لبعض المؤشرات البيوميكانيكية لمهارة 
 الصد لدى العبي الكرة الطائرة صنف أكابر

 15:45 -15:30 بن القمر هشام

البيوميكانيكي على األداء المهاري تأثير التحليل  جامعة البويرة
 لالعبي الكرة الطائرة.

  واليتي البويرة وبومرداس دراسة ميدانية على أندية
 أكابر -)الرابطة الجهوية(

 بــوحــاج مـزيان
 لبوخ توفيق

15:45- 16:15 

 16:30 -16:15  مناقشة

   إستراحة

 17:15 -16:50 توزيع شهادات المشاركة وإعالن االختتام
 

 

 

 

 

 

 

 



 الجداريات المداخالت 
 إسم المتدخل الجامعة عنوان المداخلة

تأثير بعض التمرينات ذات البناء البيوكينماتيكي في تطوير بعض المتغيرات 
الكينماتيكية المرتبطة بأداء مهارة الضرب الساحق العالي )القطري( لدى أصاغر 

 " سنة16-15الكرة الطائرة "

 الشلف
 البويرة

 هيبة تاج الدينبن 
ــد  بــعــــوش خــالـ
 لبـــوخ توفيق

أثر تمرينات خاصة في تعديل وتحسين بعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة 
 بأداء اإلرسال الساحق لكرة الطائرة.

 بوعلي لخضر 

 دور بعض المتغيرات الكينيماتيكية في نجاح ضربة الجزاء في كرة القدم
 ضربة الجزاء بالرجل اليمنى و الرجل اليسرىدراسة مقارنة بين منفذي 

 حاج أحمد مراد البويرة
 بوغربي محمد
 برجم رضوان

دور التحكم العضلي والميكانيكا الحيوية في تطوير مهارة الركل لدى رياضي 
 الكراتي دو

 سنة لمدينة البيض 15 – 14بحث تجريبي أجري على رياضي الكراتي دو 

 بن دين  كمال البيض
 خالدمسعودي 

د.بن عبد الرحمان سيد  البويرة االنتقاء الرياضي حسب المحددات البيوميكانيكية
 علي

 عبد الحق مقنين
 حسن معاش

المؤشرات البيوميكانيكية كأساس لتوجيه التدريب النوعي لمهارة الدورتين 
الهوائيتين المستقيمتين الخلفيتين من المهارة التحضيرية على جهاز الحركات 

 .األرضية

 الشلف
 البويرة

منصوري نبيل، يوسف 
عشيرة المهدي، وناس 
 عبد اهلل، علوان رفيق.

 بومرداس دور البيوميكانيك في تطوير األجهزة الرياضية الحديثة
 اجلزائر

نورالدين بن حامد، 
 بدرالدين داسة
 محمد بن حامد

عدائي األواسط في تخصص  الصفات البدنية والقياسات األنتروبومترية إلنتقاء
 م جواجز البطولة الجزائرية 110

 فنكروز خالد الشلف

The biomechanics of direct free kick in football. 
 

BESSENOUC الشلف
I HADJ 

AHMED 
ISLEM1 

بين تالميذ المرحلة المتوسطة الممارسين وغير  مقارنة التطور المورفولوجي "
 "الممارسين للنشاط البدني و الرياضي

 جبايلي لياس بسكرة
 بزيو سليم

عقون حمزة،  خروبي  الشلف مدخل الى علم البيومكانيك الحيوية



 محمد
والمستوى الرقمي  الكينماتيكيةوحدات تعليمية مقترحة لتحسين بعض المتغيرات 

 في  الوثب الطويل لتالميذ المرحلة الثانوية.
 

 أحسن أحمد مستغامن
 رقيق مداني

 بوشيبة مصطفى
 استخدام زوايا أالداء الحركي في  اختباري القفز من الثبات األفقي والعمودي

 و عالقتها بتطوير القوة االنفجارية لدى العبي كرة اليد
 لألعلى و اإلمامدراسة حالة التصويب من  الوثب  

 

 مخلوف إشماعيل الشلف
 بورزامة رابح

Intérêt de l’analyse biomécanique dans 
l’apprentissage des habiletés motrices sportives 

« Cas de l’analyse biomécanique de la Technique 
de la course » 

 

أيت الونيس مراد،  بومرداس
سوالندة مكيوسة إزري، 

 سمير فغول

العالقة بين سرعة القدم وسرعة الكرة اثناء مرحلة التصادم المؤثرة على دقة دراسة 
 ركلة حرة مباشرة في كرة القدم.

بسنوسي حاج احمد  الشلف
إسالم، سبع بوعبداهلل، 

 رقيق مداني
 لبعض وفقا القفز من التصويب مهارة تحسين على مقترح تدريبي برنامج أثر

 .السلة كرة في البيوميكانيكية المتغيرات
 قدار زين الدين ورقلة

 ناجم نبيل 
 
 


