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Programme du 3ème Congrès en Sciences du Sport 
 

 
Jeudi 30 mars  2017 

 
12h30-14h00 : Accueil et Enregistrement 
 
14h00-15h15 : Ouverture (Amphithéâtre César) 

• Discours d’ouverture : Madame le Ministre des Affaires de la Jeunesse et du Sport 
• Conférence inaugurale : Pr. Ishraf Zaoui, (Ecole Supérieure de Commerce de Saint Etienne) : Le 

financement participatif du sport : une alternative au sponsoring à l’ère du digital  
 
15h15-16h15 : Conférence Plénière 1  
 
Amphithéâtre CÉSAR : 

الغذائيه   والمكمالت الهرمونات واستخدام الجينيه والتقنيات التدريب بين الرياضي االنجاز ، بغداد جامعة ،فتحي صالح رافع. د.أ    
 أ. علي الشريفي:   المشرف

Salle CÉSAR 1: 
Pr. François Cottin (Université Paris-Sud) : Estimation du contrôle autonome cardiaque chez le sportif à 
partir de la variabilité de la fréquence cardiaque : intérêt et méthodologie  
Modérateur : Dr. Younes Hachana 
 
Hall 3 : 
Dr. Feriel Omrani (Université de Carthage): Contribution à l'étude de la formativité des titulaires d'emplois 
techniques dans les fédérations sportives tunisiennes. Approche par l’étude des représentations sociales de 
la formation 
Modérateur : Pr. Ishraf Zaoui 
 
16h15-17h00 : Pause-café + session Poster 1 

17h00-18h30 : Session Parallèle 1  

 Amphithéâtre CÉSAR : Physiologie de l’exercice 
Modérateurs : Pr. Ezdine Bouhlel +  Pr. François Cottin 

Houssem Zorgati Effet de la cadence de pédalage sur l’oxygénation musculaire au cours de l’exercice de pédalage 
intense mené jusqu’à épuisement : comparaison non entraînés vs. triathlètes 

Achraf Ammar Beneficial effects of Pomegranate supplementation on the acute and delayed oxidative stress 
responses following a weightlifting training session 

Mohamed Amine 
Farjallah 

Effet d’une supplémentation en mélatonine sur la récupération des performances physiques et les 
marqueurs de stress oxydant, d’inflammation et de dommages musculaires. 

Nawel Gaamouri The effect of cute polyphenol supplementation on muscular power 
Sami Zguira Effects of an Acute Exercise on Endothelium Function in Athletics young subjects: A case control Study 

 
Salle CÉSAR 1 : Didactique de l’éducation physique  
Modérateurs : Dr. Neila Bali + Dr. Souha Landoulsi 

Ameni Athmouni Les traitements évaluatifs différentiels des  filles et garçons en EPS : Etude de cas et analyses 
didactiques comparatives des évaluations informelles  orales et gestuelles selon le sexe 

Sameh Menzli Les contenus d’enseignement face aux conditions réelles de l’EPS 
Aymen Hawani  
 

Apport de la formation en « Body language et prise parole en publique » sur les pratiques des 
enseignants stagiaires en EPS 

Mounira Ben Chaifa L’action située comme support théorique de l’enseignement de l’éducation physique 

Asma Amri Darbari L'implantation de l’approche par compétences dans l'enseignement d'Education Physique et Sportive 
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Salle CÉSAR 2 : Sciences humaines et sociales  
Modérateurs : Pr. Jean Fournier + Dr. Riadh Dahmen 
Sana Jarraya L'effet du yoga sur l'attention et le comportement chez des enfants de 5 ans 

Mytskan Bogdan Indexes of psychophysical state of children aged 11-13 in general educational establishements of 
western ukraine 

Wael Zoghlami L’approche psychologique de la motivation en EPS chez les élèves en Tunisie 

Nejah Kacem Le bien être dans le milieu scolaire comme l’un des objets déterminant l’efficacité de l’enseignement : 
Cas de l’analyse de l’efficacité de l’enseignement de Futsal au milieu scolaire en Tunisie 

Mouna Khcharem Les représentations sociales des enseignants d'EPS vis à vis de la pratique sportive des élèves âgés de 
11 à 14 ans 

Sofien Fekih  L’effet de l’imagerie mentale au mois du ramadan sur la précision du service des jeunes tennismans 

 Salle CÉSAR 3 :العلوم االنسانيّة واالجتماعيّة
فتحي صالح رافع. د.أ محمود كيالن بيداء .د.أ +  نالمشرفو :    

 ساسي بن رضوان المحترف الوطني للقسم الرياضية بالصحافة وعالقتها القدم كرة حكام على النفسية الضغوطات تاثير
 الغني عبد نعمان  الرياضي البدني النشاط في معالجته وطرق العنف أسباب

 الجعافرة ابراهيم الرياضي النشاط نحو باتجاههم وعالقته طالل بن الحسين جامعة طالب لدى الذات تقدير مستوى
 أحمد آدم أحمد محمد  بالسودان الرياضيين بعض نظر وجهة من الرياضى للسلوك السلبية المظاهر بعض عالج فى الرياضى النفس علم دور

 اليخ اسود خالد القادسية بمحافظة والمدرسي الرياضي النشاط قسم في الفنيين المشرفين اداء على واثرها العمل  ضغوط ادارة
 ناصر بن محمد الجزائري للمجتمع الثقافي التغير ظل في االجتماعية التنشئة على والرياضية البدنية التربية منهاج انعكاسات

 نقاز محمد سنوات) 6-5( بعمر المدرسة قبل ما أطفال لدى الحركية النفسية بالتربية مقترح برنامج أساس على االنتباه تشتت تقييم
 

Salle CÉSAR 4 :تعلميّة  األنشطة البدنيّة والريّاضيّة 
سليم بزيو .د +  د. علي الشملي +     المشرفون : السعود حسن .د 

 براهيمي قدور حركي النفس المجال في سنة) 10-9( المتفوقين عن للكشف الحديثة التدريس إستراتيجيات بعض فعالية  

 لغرور الحميد عبد سنوات)  6 -5(  المدرسة قبل ما أطفال لدى)  التوازن – الرشاقة(  الحركية القدرات بعض  تحسين في مقترح حركية تربية برنامج اثر

 شلفــي نبـيل )سنة12 - 09( البسيط العقلي التخلف ذو األطفال لدى العاطفي واالجتماعي الحركي الحسي الجانبين على الترويحي الرياضي النشاط أثر
 الحواجز عدو فعالية أداء  تحسين و اإلدراك في اإلدراك مهارات تنمية على أثره و المشكالت حل استراتيجية استخدام على قائم تعليمي برنامج أثر
 الحموري يوسف وليد .األردنية الجامعة طلبة لدى

 بشير حسام .حركيا المعاقين لدى النفسية الضغوطات من التقليل في الترويحي الرياضي النشاط دور

 عبروس حكيمة . الثانوي الطور تالميذ  لدى التعلم دافعية  على التأثير في ودوره بالكفاءات بالمقاربة التدريس

 

Vendredi 31 mars 2017 

08h30-10h00 : Session parallèle 2 
Amphithéâtre CÉSAR : Activités physiques adaptées 
Modérateurs : Pr. Damien Davenne + Pr. François Cottin 

Slim Zarzissi Effets de l’âge sur le seuil critique de la fatigue périphérique suite à une épreuve de contractions 
maximales volontaires répétées : étude préliminaire 

Yosra Houaneb Prévalence du bronchoconstriction induite par l’exercice chez des adolescents non asthmatiques. 

Anis Kamoun  L’ingestion nocturne de mélatonine (10 mg) améliore la qualité de sommeil et l’équilibre postural 
chez des personnes âgées 

Haifa Jrad Simple reaction time in adolescents with intellectual disabilities: Influence of physical activity level 
Wissem Dhahbi Effect of intense training and aging on white blood cell count during supramaximal Exercise 
Karim Bennour Evaluation des incapacités fonctionnelles et physiques des sportifs de différentes déficiences 

 
Salle CÉSAR 1 : Sciences humaines et sociales 
Modérateurs : Dr. Monia Lachheb + Dr. Zouhair Ben Jannet 
Aymen Abidi La violence dans le sport en Tunisie: l'itinéraire d'une Sportisation haineuse 
Tesnime Hamdi Corporéité et socialisation chez les boxeuses de l’issep gafsa 
Mayssa Touati Sexual harassment in sports: Types, reasons and outcomes in students' environment 

Ahed Sboui Le port du voile en éducation physique : le point de vue des enseignants et des enseignantes de la 
région du grand Tunis 

Saif Eddine Amaid L’histoire du mouvement sportif homosexuel en Suisse romande : L’exemple du Club Aquarius 
Lausanne : un club de natation gay, lesbien et friendly 

Bouyahya  Oussama الرياضي المعيش سوسيولوجيا في دراسة: الرياضي للتفوق آلة إلى ذاتية هوية من الجسد، استخدامات  
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Salle CÉSAR 2 : Didactique de l’éducation physique  
Modérateurs : Dr. Zhaira Abdennather + Dr. Makram Zghibi 
Rim Mekni Discours des élèves entre implicite et explicite et rapport de force en basketball 
Ibtissem Ben Majdouba  La construction identitaire chez les étudiants stagiaires 

Makram Miledi Impact du jeu traditionnel " ya achra dounek ichrin" sur le plaisir, et la performance  chez des élèves 
de la 7ème année de base en course de vitesse 

Fares Dahech Impact du jeu traditionnel " Tanguiz Elwizra" sur le plaisir, et la performance  chez des élèves de la 
7ème année de base en saut en longueur 

Khalfaoui Lazhari Time Management and Time Wasters As Perceived By Athletic Supervisors at Public Universities in 
Algeria 

 

Houda Dammak  L’impact des TIC sur la performance des étudiants en triple saut  
 

Salle CÉSAR 3 :     اإلدارة الرياضيّة 
 شاذلية الفينوري   . د+ فريال العمراني . د: المشرفون

    
Les aspects motivationnels des dirigeants bénévoles au sein des structures sportives : cas des 
membres des bureaux  directeurs des fédérations tunisiennes sportives 

Hidri Imen 

 العنتري علي محمد والرياضة الشباب بمديرية العاملين لدى باألهداف اإلدارة أسلوب تطبيق واقع
 مخلفي رضا الرياضية المؤسسة في العاملين كفاءة على األداء مؤشر قياس أثر

 حيفري أمال نسيمة التشريع وغياب االنتشار خطر بين الرقمية المنشطات
 محمد عزوز الرياضية لإلطارات المهني بالمسار االداري االتصال عالقة
 لعياضي عصام الرياضية المنشآت تسيير تحسين في ودورها الجزائرية الرياضية االدارة

La femme sportive dirigeante, profil et contraintes Yosra Ghouili 

 
Salle CÉSAR 4  العلوم االنسانّية واالجتماعّية : 

 الماجدي جبر الرزاق عبد. د +  د. رافع صالح فتحي.المشرفون: د. شملي علي + أ
 كروش سميرة البدي النمط ذوات النساء لدى السمنة لمعالجة) ايروبيك( مقترح رياضي برنامج أثر
 حماني ابراهيم الجزائرية المرأة لدى السمنة زيادة على وأثره الرياضي البدني النشاط قلة

 القادر عبد ناصر سنة)  19  ــــ  6(   المدارس لتالميذ بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة عناصر تقويم و تحديد في ودورها الجسمية األنماط
 مكاوي يوسف )18-16( أواسط صنف اليد كرة العبي عند التقنية المهارات أداء في االنتربومترية القياسات دور
  الخاصة االحتياجات لذوي العراقي الوطني المنتخب لعدائي المناعية الدم مكونات بعض في المنافسة قبل ما مرحلة تأثير

 الزاملي هاشم حسين علي .القوى بألعاب

 بلميلود عبادية .الساحلية المدن بناشئي مقارنة المرتفعات لناشئي  األكسجيني األقصى االستهالك على المناخ تأثير دراسة
 الذنيبات سليمان بكر األردنية للجامعات عشرة الخامسة الشتوية الرياضية الدورة  في المشاركين للطلبة جسمية النفس االعراض

 بنعبدالكريم بوبكر البشرية التنمية و الرياضية السياسة بيـن التونسيين لدى الحرة والرياضية البدنية االنشطة ممارسة

 
 
10h00-10h30 : Pause-café + Session Poster 2 
 

10h30-11h30 : Conférence Plénière 2  
 
Amphithéâtre CÉSAR : Dr. Sébastien Ratel, (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand : La fatigue 
neuromusculaire chez l'enfant. 
Modérateurs : Dr. Anis Chaouachi  
 
Salle CÉSAR 1 :  
Pr.  Jean Fournier, (Université Paris Nanterre, France) : La pleine conscience en psychologie du sport, 
théorie et exemples 
Modérateur : Dr. Hafsi Bedhioufi 
 
11h30-12h30 : Conférence Plénière 3 (Amphithéâtre CÉSAR) 
Pr. Damien Davenne  (Université de Caen Normandie): Activité physique, sport et sommeil 
Modérateur : Pr. Mohamed Elloumi 
 
12h30-14h00 : Déjeuner 
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14h00-15h30 : Session parallèle 3  
 
Amphithéâtre CÉSAR: Physiologie de l’exercice 
Modérateurs : Dr. Omar Ben Ounis + Dr. Sami Zguira 
Haifa Jmili  
 

Etude des patterns EMG des muscles biceps et droit femoral des membres inferieures lors du 
mouvement kiza-mawachi-guiri chez des élites karatekas tunisiens 

Ameni Souissi Validation of the GENEActiv  Wrist-Worn accelerometer in the assessment of physical  activity 
Senda Sammoud Analyse allométrique de la performance du 100 mètres papillon chez des jeunes nageurs   

Ahmed Graja The Ramadan effect on nocturnal anaerobic performances during the follicular phase of menstrual 
cycle in elites female’s handball players 

Amel Tayech Évaluation de la puissance et capacité anaérobie de l’élite tunisienne de Taekwondo 

Mohamed Fathi Abed Effect of 16 week combined strength and plyometric training followed by detraining period on athletic 
performance with pubertal volley ball players 

 
Salle CÉSAR 1 : Sciences humaines et sociales 
Modérateurs : Dr. Samira Ouelhazi + Dr. Mohamed Jarraya 
Chiraz Azaiez Health-related Quality of Life Patient-Reported Outcomes in negative symptoms of schizophrenia 

Wafaa Abidi Impacts des habiletés mentales en attaque et en défense chez les joueurs d’élite de handball 
(catégorie cadet et junior) 

Mariem Zaibi Le Burnout Sportif chez les handballeurs de haut niveau  

Wissal Boughattas Effet du statut occupé dans l’équipe sur la perception de l’ambigüité des rôles dans équipes sportives 
tunisienne 

Hajer Aouani Etude du fonctionnement des compétences émotionnelles du sportif 

Helmi Jaleli Création du questionnaire "Attitude à l'égard des personnes déficientes intellectuelles (Version 
Tunisienne) 

 
Salle CÉSAR 2 : Biomécanique de l’exercice 
Modérateurs : Dr. Sonia Sahli + Dr. Basem Mkaouar 
Imen Romane Qualités physiques du pied plat chez les enfants âgés de 11 ans 

Achraf Ammar Kinetic and Kinematic Patterns During High Intensity Olympic Clean Movement. Searching for Optimal 
Load 

Maha Mnif Effet de la double tâche sur la stabilité posturale chez les personnes âgées 
Islem Bessenouci Analyse de quelques variables cinématiques influant sur la précision du penalty dans le football 

Gaith Aloui Évaluation de la puissance des membres supérieurs par un test spécifique chez les  handballeurs 
seniors 

 
Salle CÉSAR 3 : Didactique de l’éducation physique  
Modérateurs : Dr. Ammar Nebigh + Dr. Chedli Jlid 
Wadii  Zayed  Accueil des étudiants stagiaires dans les établissements scolaires: présentation de quelques obstacles 

professionnels 

Hana Hazemi Fakhfakh L’exploration des registres d’autorité légitimés par huit enseignants d’éducation physique et sportive 
Tunisiens: le cas du sport collectif 

Donia Sghaier La mise en scène corporelle de l'enseignant d'EPS est  au service de l'efficacité de l'enseignant 

Amine Dali Perceptions par les élèves des feedback en situation d’échec et de réussite en éducation physique et 
sportive 

Talel Maddeh Les modes de gestion des comportements perturbateurs par les enseignants stagiaires d’éducation 
physique dans les établissements secondaires tunisiens 

Wissam Ben Khalifa L'alternance codique arabo-française en Éducation Physique et Sportive : le contexte tunisien 
 

Salle CÉSAR 4 : تعلمية االنشطة البدنّية  
 طامع أبو احمد بهجت. د+  الصمادي محمد على .د: المشرفون

 بليلة الدين سيف بالجزائر التربوية المؤسسة داخل بالكفاءات المقاربة ظل في اللعب نظريات تطبيق معوقات
 نشمي عزيز عماد الناشئين لفئة الكاراتيه أساسيات تعليم في) الفيديو صور( المعرفية باألساليب تعليمي منهج أثر

 قعقاعي نصرالدين النفسية المهارات بعض تنمية في والرياضية البدنية التربية حصة دور
 دبراسو فطيمة .االبتدائي التعليم مرحلة في للطفل المدرسية المكتسبات و المعرفي النمو تنمية في البدني النشاط و الحركة أهمية

 مقنين الحق عبد .والرياضية البدنية التربية درس في المطبقين للطلبة) الصف إدارة - المهارة شرح( التدريسية رات
 موسى احمد سرمد للشباب القدم بكرة القصيرة المناولة مهارة تحسين في)  المرتدة الركلة( المتحرك الجدار استخدام في خاصة تمرينات تأثير
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Salle CÉSAR 5 فيزيولوجيا األنشطة البدنّية : 
   السامرائي افتخار .د.أ +  محمود كيالن بيداء .د.المشرفون: أ. علي الشريفي + أ

 محمود يعثوب محمود الجمباز مادة في المهاري بالمستوي الجسمية القياسات بعض عالقة
 زاير حامد أواسط u20 صنف القدم كرة العبي لدى البدنية اللياقة عناصر رفع في التدريبية البرامج دور
 ساسي محمد سنة13-15 الشابة المواهب لدى األداء ومستوى الفيزيولوجية المتغيرات بعض على المرتفعات في التدريب أثر

 أحمد شعيب بن البدني الرياضي النشاط نوع و الجنس العمرية، الفئة متغير حسب بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة لعناصر مقارنة دراسة
 لـبــوخ تـوفـيـق (أواسط صنف( القدم كرة العبي لدى الرياضي التدريب مرحلة خالل" االستشفاء"البدني االسترجاع عملية واقع
 ناجم نبيل اليد كرة اشبال لدى والمهاري التقني المستوى تحسين على مقترح تدريبي برنامج اثر

 سليم بزيو القدم كرة العبي على التمديد تمارين تأثير
 
15h30-16h30 : Conférences Plénières 4  
Amphithéâtre CÉSAR : 

• Dr. Foued Ftaiti, (Université de Sfax) : Changements de l'électroencéphalogramme en réponse à un 
effort physique prolongé et maintenu jusqu'à l'épuisement, chez la femme obèse 

• Dr. Mohamed Amine Bouzid, (Université de Sfax) : Vieillissement, stress oxydant et exercice 
• Dr. Omar Hammouda, (Université Paris Nanterre, France) : Exercice Physique et Mélatonine: 

Approches Physiologiques et Physiopathologiques de la Performance 
Modérateur : Pr. Damien Davenne 
 
Salle CÉSAR1 : 

• Dr. Aïmen Khacharem, (Université de Sfax) : Rôle de l'image dans le développement des habiletés 
tactiques 

• Dr. Asma Aloui, (Université de Gafsa) : Stratégies de perte de poids rapide spécifiques aux sports de 
combat: caractéristiques et enjeux face au jeûne du Ramadan 

• Dr. Moncef Cherif, (Université Mannouba) : Optimisation de la performance motrice chez les 
handballeurs d’élites pendant la saison sportive 

Modérateurs : Dr. Sébastien Ratel  
 

16h30-17h00 : Pause-café + session Poster 3 
 

17h00-18h30 : Session parallèle 4 
Amphithéâtre CÉSAR : Physiologie de l’exercice 
Modérateurs : Pr. Ezdine Bouhlel + Dr. Souhail Chelly 
Mohamed  Romdhani Partial Sleep Deprivation: counter measurement 
Jamel Halouani Les jeux réduits en sports collectifs : variables et influence 

Asma Kacem  Evolution de la performance au 30m vitesse chez des enfants tunisiens de sexe différents, âgés de 9 à 
15 ans 

Mohamed Tounsi Evolution du volume musculaire des membres inférieurs et des performances en saut vertical chez les 
adolescents footballeurs tunisiens 

Hamdi Chtourou Variation diurne de la performance sportive : Stratégies d'amélioration du rendement matinal 

Mouna Omrane Effet d’un programme de réhabilitation à base de respiration en Yoga Pranayama chez des patients 
atteints de BPCO 

 
Salle CÉSAR 1 : Sciences humaine et sociales 
Modérateurs : Dr. Saber Hamrouni + Dr. Riadh Dahmen 
Said Ben Hassen Évaluation de la perception des habilités de coaching des entraîneurs de karaté 
Fatma Grami Les effets du cycle menstruel sur les performances cognitives des escrimeuses tunisiennes d'Elite 

Salah  Kbaili Évaluation du processus de communication dans la relation entraineur-joueur en football pendant la 
période de préformation: cas de la région de Sahel 

Sofiane Mnadla Psychometric data concerning the Positive and Negative Affect Schedule – Direction (PANAS-D) in 
Arabic-Tunisian language supporting a 2-factor structure of its short modified version 

Ali Abdelkafi Evaluation des habiletés mentales des volleyeurs masculin et féminin 
Hamza Baati Effet du sommeil de récupération sur l'estimation de la distance 
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Salle CÉSAR 2 : Adaptation à l’entraînement 
Modérateurs : Dr. Tarak Driss + Dr. Omar Ben Ounis 
Thouraya Mhenni What phase of the menstrual cycle and at which time of day you can have the best 

physical performance in élite handball players 
Yassine Negra Effects of plyometric training on physical fitness in prepuberal soccer athletes 
Mahrez Hammami 
 Effects of a plyometric training program on athletic performance in the adolescent soccer player 

Selmi Okba Relationship between training load intensification and well-being indices in soccer players 

Mohamed Arafa Variations des performances physiques et techniques lors d’une saison sportive chez les jeunes 
footballeurs algériens 

Moncef Cherif 
Effet de 12 semaines d'entraînement de la force maximale (85à 95%RM) intégré et spécifique sur le 
développement de la force explosive des membres inférieurs et supérieur chez des handballeurs de 
haut niveau 

 
 

Salle CÉSAR 3  التدريب الرياضي : 
   عبيد خليل سناء .د.ا+  الكريم عبد بن بوبكر ۰د+  بزيو سليم د. : المشرفون

 العزوطي الدين عالء )سنة 18-15( المتمدرسين المراهقين لدى بالبدانة البدني النشاط مستوى عالقة
 غضبان حمزة احمد القدم كرة لالعبي العضلية القوة تقييم في الحديثة التكنولوجيات استخدام أثر

 مزاور محمد )سنة 15 – 13( للناشئين المتوسطة المسافات تدريب في  التخطيط واقع
 راشد كسوب فراس للمتقدمين الطائرة الكرة لالعبي االستشفاء استعادة في الثلج حمام استخدام دراسة
 نابي ناجح محمد القدم كرة العبي لدى والنفسية البدنية الجوانب بعض تنمية في المصغرة األلعاب تطبيق فعالية

الح سليم ماجد اإلنجاز بدافعية وعالقته العربية األندية في السلة كرة لالعبات االنفعالي االتزان  الصَّ
     الزاملي هاشم حسين علي القوى بألعاب  الخاصة االحتياجات لذوي العراقي الوطني المنتخب لعدائي المناعية الدم مكونات بعض في المنافسة قبل ما مرحلة تأثير

 
 

Salle CÉSAR 4فيزيولوجيا األنشطة البدنّية : 
 صبا رياض .د +   فتحي صالح أ.د. رافع  المشرفون: أ. علي الشريفي + 

 مزغيش  يوسف .الطائرة بالكرة الساحق الضرب مهارة اداء لمراحل السنماتيكية المتغيرات على البدنية القدرات بعض تأثير دراسة
 قالتي يزيد اليد كرة العبي لدى البدنية المتغيرات بعض على وأثره المطاطية الحبال باستخدام مقترح تمرينات برنامج

 شارف العربي سي ) سنة 17-15الوزن الزائدي للمراهقين األنتروبومترية القياسات بعض على مقترح تدريبي برنامج أثر
 غنام الدين نور ذكور أواسط( القدم كرة العبي لدى والمهارية البدنية المتغيرات بعض تطوير على البدني التحضير تأثير
 سعودي أيوب .سنة 19 من أقل صنف القدم كرة العبي لدى المرمى نحو التصويب مهارة تحسين في السفلية لألطراف العضلية القوة أثر

 يوسف بن دحو الحامل للمرأة آمنة رياضة المشي
 األقرع على هشام الطائرة الكرة في األقصى جامعة لمنتخب الساحق واإلرسال السفلي للطرف العضلية القدرة تحسين على البالستي التدريب أثر

 
 

Salle CÉSAR 5 :البدنّية األنشطة تعليمّية 
    عباس فاضل جابر الخزاعي .د.ا +  Dr. Khalfaoui Lazhariد. علي الشملي +    المشرفون:

 البدنية التربية كلية تدريسيات و تدريسيي لدى) point test-5(  الخمسة النقاط وفق  االشياء تصور على القدرة  التصورية الطالقة
 كيالن بيداء.د.أ الرياضية والعلوم

                            جبر سعد محمد سامراء جامعة في الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية طالب لدى التعلم بدافعيــــة وعالقتــــه الحاسوب استخدام نحو االتجاه
 الصمادي محمد على البدنية التربية حصة في حركياً  المعاقين الطلبة دمج نحو البدنية التربية معلمين اتجاهات

 طامع أبو احمد بهجت " للطلبة تقيميه نظر وجهة/ الفلسطينية الجامعات في الرياضية التربية مناهج في الحياتية المهارات "
 الريمي مقبل السالم عبد سنة) 15-12( المتوسطة المرحلة تالميذ لدى المدرسية الرياضة في القدم كرة في اللعب مراكز لمختلف الرياضي التوجيه معايير تحديد

  كامـــل إبراهيم زكية األربعين سن فوق الليبية المرأة لدى الحياتية والمهارات المشكالت الصحية وبعض الرياضية الممارسة بين العالقة
 فاضل عباس رشاد االطفال رياض ألطفال االساسية المهارات بعض تطوير في مساعدة بأدوات صغيرة العاب تأثير

 امين محمد جالل لؤي المواطنة روح تنمية في  والجامعية التربوية الموسسات دور
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Samedi 01 avril 2017 
 
Session parallèle 5: 08h30-10h00 
 
Amphithéâtre CÉSAR : Physiologie de l’exercice 
Modérateurs : Pr.  Damien Davenne + Pr. François Cottin 
Yassine Negra Effet de l'entrainement de force sur les qualités physiques des jeunes footballeurs prépubères 
Hela Trabelsi Influence of calcium deficiency and vitamin D on bone turnover in elite jumpers in Tunisia 

Salma Abedelmalek 
The effect of air pollution on diurnal variation of performance in anaerobic tests, cardiovascular and 
hematological parameters and blood gases on soccer players following the Yo-Yo Intermittent Recovery 
Test Level-1 

Ahmed Graja The effect of menstrual cycle on inflammatory Markers following anaerobic exercise in females 
handball players 

Saddek Benhammou Vers un nouveau test d’évaluation de la vitesse maximale aérobie (VMA) : test de Benhammou 

Amri Hammami Les réponses physiologiques et perceptuelles aux jeux réduits de football et aux sprints répétés chez 
des adolescents sédentaires 

Mohamed Ayachi Adaptations à un exercice aigüe en accélération : évolution temporelle des premiers événements 
cellulaires et moléculaires. 

 
Salle CÉSAR 1 : Sciences humaines et sociales 
Modérateurs : Dr. Feirouz Azaiz + Dr. Mohamed Jarraya 
Noomen Guelmemi Engagement communautaire à travers  le sport 
Tarek Ferjawi Importance des activités physiques et sportives : Impact et orientation 
Moez Srihi L’éthique en Sport et la Construction de la Paix 
Nizar Ghayeza La réalité de la formation au sein des instituts de sport en Tunisie 
Dr. Al Shamli Ali Omani Adolescents' participation in physical activities 
Sonia Rafrafi La Randonnée, Activité Physique de Pleine Nature : Pratique et Pratiquants sur Le Grand-Tunis  
 
Salle CÉSAR 2 : Adaptation à l’entraînement 
Modérateurs : Dr. Souhail Chelly + Dr. Mohamed Zouch 

Kheiredine Benrabah L'impact d'une préparation physique basée sur la pliométrie sur le développement de la capacité à 
répéter des sprints chez des footballeurs de futsal 

Walid Machhout  
Effet d’un programme de 6 semaines  d’entrainement pliométrique  associé sur le développement de  
la vitesse et de la force explosive  des membres inférieurs chez des jeunes volleyeuses de la catégorie 
juniors filles 

Ayoub Haceini L’impact de l’entrainement mental de l’activité perceptive sur la motricité un athlète d’arts martiaux 
lors d’un combat  –kung fu wushu – (sanda)   Modèle Lambda 

Souhail Hermasi Anthropometric and physical performance characteristics of professional handball players: influence 
of playing position 

Mahrez Hammami 
 

Effects of lower-limb strength training on agility, repeated sprinting with changes of direction, leg 
peak power, and neuromuscular adaptations of soccer players 

Ammar Nebigh Anthropometric with Fitness determinant and performance differences between elite young male 
and female soccer players 

 
Salle CÉSAR 3 : Didactique de l’éducation physique 
Modérateurs : Dr. Nizar Guemri + Dr. Makram Zghibi 
Asma Amri Darbari Validation d’un questionnaire sur l’approche par compétences 

Hasan Melki Les rôles importants auxquels les enseignants encadreurs privilégient en accompagnement des 
étudiants stagiaires en EPS 

Bilel Jebali Analyse didactique du processus d'évaluation sommative des étudiants stagiaire par les enseignants 
associés 

Ayman Guemri Effect of gender on the sense of teaching skills in training course of physical education and sports 

Chokri Neffati l’effet de l’apprentissage par situation problème sur les connaissances en sports de combat : 
l’exemple de judo 

Souhir Ezedini The effect of contents for instruction in physical education on cognitive and psychomotor 
development in Tunisian children aged from 9 until 11 years 
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Salle CÉSAR 4 :البدنّية األنشطة تعليمّية 
 الصمادي محمد على+ د.  الحوري سليمان عكلة .د.أ المشرفون: 

 
بالكفاءات المقاربة:  العولمة متطلبات إحدى مع والرياضة البدنية التربية أستاذ تكيف استراتيجيات صالح خاضر   

الثانوي الطور تالميذ  لدى التعلم دافعية  على التأثير في ودوره بالكفاءات بالمقاربة التدريس يونس شقرة   
االبتدائية المدرسة وسط في الجماعية الرياضية األلعاب مكانة امجكوح نبيل   

الحرة السباحة تعليم في) الفيديو( البصرية السمعية التلقين وسائل اسهام بلقاسم شاربي .  
القدم كرة لناشئي االساسية المهارات بعض اتقان في بالفيديو  تعليمية وحدات أثر خرفان حّجار محمد   

 التعليم مرحلة في بينهم فيما التالميذ و التالميذ و الرياضية و البدنية التربية  أستاذ بين العالقات في  االجتماعية و النفسية اآلثار
 . المتوسط

شعيب سعدون  

 
Salle CÉSAR 5 : العلوم االنسانّية واالجتماعّية 

   محمود كيالن بيداء .د.أ+  طامع أبو احمد بهجت. د المشرفون:
الثانوية المرحلة تالميذ لدى االجتماعية القيم ترسيخ في والرياضية البدنية التربية أستاذ دور عباسي ياسين   

الجزائري للمجتمع الثقافي التغير ظل في االجتماعية التنشئة على والرياضية البدنية التربية منهاج انعكاسات ناصر بن محمد   
حركيا الخاصة االحتياجات لذوي النفسية الصحة تنمية في المكيفة التنافسية والرياضية البدنية األنشطة مساهمة الطاهر حاج بن القادر عبد   

الثانوي الطور تالميذ لدى بالنفس الثقة تنمية في) االنبساطية العصبية،( والرياضية البدنية التربية أستاذ شخصية دور فايد الرزاق عبد   
التربوي الوسط في الرياضي البدني النشاط ممارسة علي واثرها االجتماعية التحوالت محمد مالكي   

البدني الرياضي النشاط نوع و الجنس العمرية، الفئة متغير حسب بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة لعناصر مقارنة دراسة شعيب بن أحمد   
الشباب لدى االنحراف ظاهرة وتقليل االجتماعي السلوك تنمية في ارشادية جلسات اثر النقاش شالكة كردي فاضل   

 
 
10h00-10h30 : Pause-café + Session Poster 4 
 
10h30-11h30 : Conférences Plénières 5 et Challenge ma thèse en 180 secondes 
 
Amphithéâtre CÉSAR: Conférences Plénières 5 
 

• Pr. Mohsen Trabelsi (Centre de traumatologie et des grands brûlés, Ben Arous): Prévention des 
blessures musculaires chez les sportifs  
 

• Pr. Laurence Hamard (Université d'Évry-Val-d'Essonne) : Biologie et exercice : la signalisation 
cellulaire comme marqueur de l'adaptation musculaire 

Modérateur : Pr. François Cottin 
 
Salle CÉSAR 1 : Challenge ma thèse en 180 secondes 
 
11h30-12h30 : Conférences Plénières 6  
 
Amphithéâtre CÉSAR :  
 

ل،جامعة تونس، الخصائص النفسية واالجتماعية لظاهرة العنف في المالعب : مقارنة في التشخيص والحلواالستاذ صالح الدين بن فرج   
Modérateur : Dr. Feirouz Azaiz 
 
Salle CÉSAR 1 :  
Pr. Tarak Driss (Université Paris Nanterre, France) : Relation Détente Verticale-Puissance Maximale 
Musculaire: Facteurs d'Influence. 
Modérateur : Dr. Haithem Rebai 
 
 
12h30-13h00 : Clôture du congrès et Remise des prix (Amphithéâtre CÉSAR) 
 
14h00-16h00 : Formation en préparation physique et mentale (Amphithéâtre CÉSAR) 
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Session 1 : Jeudi 30/03/2017 - 16h15-17h00  

Nom & Prénom Titre 
Salah Ferchichi The effect of training at a specific time of day on the diurnal variations of technical ability and swimming performane 
Salah Ferchichi Analyse cinématique de la performance au virage culbute crawl: influence du niveau d'expertise 
Wael Zoghlami Cohésion et performance en sport collectifs à Tunis (handball et football) 
Souhir Sbaa Sante psychologique des enseignants d’éducation physique et sportive 
Kacem Asma Etude Comparative de la puissance et de la vitesse maximale aérobie chez des enfants Tunisiens de sexes différents, âgés de 9 à 15 ans. 
Haifa Jmili Effet de l’entrainement intensif de 12 semaines sur les paramètres fonctionnels d’un groupe d’élite de jeunes karatékas tunisiens. 

Achraf Ben Salem L’influence du nombre des joueurs (2 vs. 2 et 3 vs. 3) sur les réponses physiologiques (FC, La et RPE) lors des jeux réduits chez des jeunes 
volleyeurs. 

Foued Ben Abdallah Stratégies d’ajustement du sportif blesse : étude qualitative auprès de douze (12) footballeurs professionnels 
Samia Boukari L’enseignement du volley-ball : Conceptions et mise en œuvre 
Wissal Boughattas Validation en langue arabe du questionnaire d’efficacité collective (CEQS) dans le domaine sportif. 
Mohamed Ouddak Paramètres de développement de la coordination motrice pour une amélioration de la motricité des jeunes sportifs 
Abdelhak Abbad Rationalisation de l’Utilisation des Jeux Réduits en Football 
Mustepha Ali Hassani Etude comparative de quelques paramètres morpho-fonctionnels  en handball entre les joueurs élites évoluant en Algérie et les sub-élites 
 اثر اسلوب االكتشاف الموجه في حصة التربية البدنية والرياضية على المهارات الهجومية في كرة السلة. نبيل ناجم
متر خالل نهاية الموسم الرياضي. 1500تأثير التحضير البدني في المرتفعات على االنجاز الرقمي لعدائي المسافات النصف طويلة  سهير بوعلي  
 دراسة آفاق تكوين أساتذة التربية البدنية و الرياضية من خالل استراتيجية بناء الكفاءة المهنية في الجزائر باديس بن مهدي
Badis Benmahdi Etude de critères de détection et de sélection pour prise en charge des jeunes talents sportifs (09-12 ans) de l'est Algérien 
Badis Benmahdi Prise en charge des jeunes talents ; critères de détection et de sélection 
سنة. 20قصير على القوة االنفجارية لألطراف السفلى لالعبي كرة القدم أقل من أثر التدريب المتقطع قصير  عبد هللا منصوري  
في اختبار االتجاه نحو وقت الفراغ من وجهة نظر طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  دراسة مقارنة بين الطلبة الجامعيين مراد جاري  
تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية نحو ممارسة االنشطة البدنية و الرياضيةاتجاهات طلبة معهد علوم و  نجيب عبابسه  
 واقع الممارسة الصحية للنشاط البدني والرياضي تحت تأثير الظروف المناخية في الطور الثانوي حكيم غريب
االمنية العربية الجزائر نموذجااالستراتيجية   التطبيقية في التربية البدنية وعلوم الرياضة في االجهزة  حكيم غريب  
 الذكاء االنفعالي وعالقته بالرضا الحركي لدى تالميذ البكالوريا دراسة ميدانية لعينة من  تالميذ  المرحلة الثانوية  بمدينة المسيلة شرف الدين بوقرة
 إبراهيم عطاهللا الجعافرة
طلبة جامعة الحسين بن طالل في األردنعالقة  ممارسة النشاط الرياضي  ومستوى تقدير الذات لدى    

سنة 17من  تأثير الخصائص المرفولوجية على نتائج االختبارات البدنية والتقنية دراسة ميدانية لفريق محترف في كرة القدم "اتحاد بسكرة " فئة اقل حمد الوليد لحرش  
النفسية لدى المعاقين حركيادور النشاط الرياضي الترويحي في التقليل من الضغوطات  حمالوي عامر . -عين البيضاء–دراسة ميدانية بالمركز الطبي للمعاقين حركيا    
 أثر برنامج رياضي مقترح (ايروبيك) لمعالجة السمنة لدى النساء ذوات النمط البدين. سميرة كروش
سنة 19-18المسيلة فئة األواسط (فعالية تطبيق األلعاب المصغرة في تنمية بعض الجوانب البدنية والنفسية لدى العبي كرة القدم بحث تجريبي أجري على فريق مولودية شباب  بشير حسام  

Programme des communications affichées (Poster) 
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LAOUCINE    S L’actualité Fiscale Des Activités Sportives En Algérie 
 تأثير تمارين التمديد على العبي كرة القدم نويوة عمار
 قياس التلوث النفسي وفقا لمتغير الوزن لدى العبي رفع األثقال لذوي اإلعاقة الحركية بان عبد الرحمن إبراهيم.
في تطوير بعض القدرات الفسيولوجية والبدنية لالعبي الشباب بسالح الشيش تأثير تمرينات وفق نظام الطاقة الفوسفاجيني أ.م.د انعام جليل إبراهيم  
 تأثير برنامج انشطة رياضية في تعديل مظاهر السلوك االنفعالي للنازحين بمدينة طرابلس  هناء ميالد مالطم
الرياضية وتأثيرها على بعض المشكالت الصحية والمهارات الحياتية للمرأة الليبية فوق سن األربعين الممارسة زكية إبراهيم كامل  
Jihed Faleh Modes de recrutement des entraîneurs nationaux au seins des fédérations sportives tunisiennes. 
الضغوطات النفسية على حكام كرة القدم وعالقتها بالصحافة الرياضية للقسم الوطني المحترف تاثير بن ساسي رضوان  
 االتجاه نحو استخدام الحاسوب وعالقتــــه بدافعيــــة التعلم لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة سامراء حيدر عبدالحافظ شهاب
Werfelli Hanen l’effet de l’heure de la journée et de l’effort physique sur les performances cognitives en termes de TR et du niveau d’attention chez les 

pongistes d’élites 
) سنة15-12معايير التوجيه الرياضي لمختلف مراكز اللعب في كرة القدم في الرياضة المدرسية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ( تحديد  حديوش العموري  
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Session 2 : Vendredi 31/03/2017 - 10h00-10h30 
 

 
Nom & Prénom Titre 

المعوقين بالسودان من وجهة نظر بعض التربويين واقع رعاية وتاهيل أحمد آدم أحمد محمد     
سنة. 17تأثير التدريب البليومتري بطريقة الصدمة على سرعة القذف و سرعة التنقل لدى العبي كرة القدم أعمارهم أقل من  شاكر بوناب  

Mahrez Hammami The effect of standard strength- vs. contrast strength training on the development of sprint, agility, repeated change of direction and jump in 
junior male soccer players. 

Fida Ayachi Stratégie de professionnalisation des Organisations Sportives Tunisienne : Cas de la Fédération Sport Pour Tous 
 Wafaa Abidi Impact  des habiletés mentales (fondamentales, psychosomatique et cognitive et la gestion de l'anxiété) sur attaque et la défense chez les 

joueurs d’élite en handball. 
سنة). 15-14دور التخطيط في التدريب للرفع من األداء الرياضي لدى ممارسي كرة اليد لفئة ( دحماني جمال  

Senda Sammoud Agility in young athletes: is it a different ability from speed and power? 
Yassine Negra Validation d’une nouvelle épreuve d’évaluation de l’agilité spécifique chez des Taekwondoïstes élites 
Yassine Negra High vs. Low plyometric raining volume on measures of athletic performance in prepubertal male soccer playersAuthors 

) سنة على عملية اإلنتقاء لدى العبي كرة القدم12-9إسهام الخاصية المورفولوجية للمرحلة العمرية( ابراهيم حماني  
Sana Essid  L'impact de la réminiscence des vécus sur la dynamique de l'estime de soi (cas des étudiants athlètes en difficultés) 
Wafa Souissi Les stratégies d’interventions éducatives et pédagogiques adaptées à l’autisme 
Hajer Aouani ÉTUDE COMPARATIVE DU FONCTIONNEMENT DES COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES ENTRE  LE SPORTIF ET LE NON 

SPORTIF 
 بعض السمات الشخصية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى العبي كرة اليد سليمان بن ساسي

Wissam Ben Khalifa Langues de présentation des consignes et performances motrices en football 
Mounira Ben Chaifa Les enseignants d’éducation physique Tunisiens contribuent- t- ils à la socialisation de leurs élèves ?  
Rihab Hosni Les femmes dirigeantes et leur place dans les fédérations sportives Tunisiennes. 
Asma Amri Darbari Approche D’une Evaluation Pronostique Au Service De La Détection Des Jeunes Talents Gymnastes Aux Centres De Promotions  
Fares Dahech  Impact du jeu traditionnel " Tanguiz Elwizra" sur le plaisir, et la performance  chez des élèves de la 7 ème année de base en saut en longueur. 
Houda Dammak Développement et validation du questionnaire de l’utilisation des TIC par les enseignants des ISSEP en Tunisie 
Nesrine Boussetta Co-factors of air pollution and tobacco consumption on YYIRT1 performance, heart rate and blood parameters in soccer  
Houda Dammak Intégration et usage des TIC dans le système éducatif Tunisien : Attitudes et perceptions des enseignants de l’enseignement supérieur des 

ISSEP 
Khouloud Aloui Opuntia ficus-indica juice supplementation: what role it plays on diurnal variation of short-term maximal exercise? 
Salma Abedelmalek The effect of two weeks opuntia ficus-indica juice supplementation on anaerobic performance 
-وهران-) مصابين بمستوى متوسط بحث تجريبي اجري علي بعض األطفال بعيادة خاصة6-4دراسة تأثير ممارسة  األلعاب الحركية  في التقليل من درجة التوحد لدى أطفال ( تقيق جمال  
في تكوين شخصية التلميذ  دراسة ميدانية على مستوى تالميذ المرحلة المتوسطةدور حصة التربية البدنية والرياضية  حساني مسعود  - 
 واقع مهارات السالم لطفل الروضة إيمان حسين
سنة 50-40تأثير تناول وجبات غذائية مقننة علي توازن الطاقة المكتسبة والمفقودة لدى النساء البدينات من  ناجية حسني شالبي  
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فيروز حسنين عبدالكاظم  دراسة استخدام حمام الثلج في استعادة االستشفاء لالعبي الكرة الطائرة للمتقدمين 
 اثر التغذية الراجعة عن طريق الفيديو على تقليل اخطاء التحكيم للطالبات بكرة السلة أفتخار ياسر كريم
الرياضية تسيير المنشآت االدارة الرياضية الجزائرية ودورها في تحسين العنتري محمد علي  
سنة)  بالجزائر 18إلى  15تأثير بعض المؤشرات المورفولوجية وبعض الصفات البدنية والحركية على تقنية التسديد من اإلرتقاء عند العبي كرة السلة (  شبـاح خيــر الدين  
Houar Abdelatif Les particularités physiques et techniques des jeunes footballeurs algériens Suivant leurs postes du jeu. 
" زاوي محمد حسام  17-15الزائد بالثانوي  في مدينة عين تموشنت (تأثير برنامج موجه مقترح لألنشطة البدنية في تقليل نسبة الشحوم ، وتحسين مستوى بعض عناصر اللياقة البدنية لدى التالميذ ذوي الوزن 

التالميذ المتمدرسين بالطور الثانوي، ذكور و إناثسنة)" بحث تجريبي يجرى على   
 دراسة ارتباطية بين بعض القياسات االنثروبومترية والنتائج الرياضية لدى رباعي رفع األثقال األفارقة دشري حميد
بالتالميذ المبصرين الذكور مستوى النشاط البدني وعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى التالميذ المكفوفين مقارنة الشيخ يعقوب . بحث وصفي أجري على التالميذ المتمدرسين بالثانوي الذكور (  

) سنة بتلمسان. 15-18  
 أهمية الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم في التربية البدنية والرياضية عبد القادر عثماني
للتربية البدنية والرياضية  دراسة مقارنة بين الطورين المتوسط والثانوي بمدينة مسيلةعالقة أساليب التدريس الحديثة بممارسة التالميذ  بكة فارس  
والية الجلفة –"  54أثر قياس مؤشر األداء على كفاءة العاملين في المؤسسة الرياضية  دراسة ميدانية بالمركب الرياضي " أول نوفمبر  عزوز محمد  
3جامعة الجزائر  -الرياضية لدى طلبة معهد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد هللاأنـواع وأسبـاب اإلصابات  حاج احمد مراد - 
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Session 3 : Vendredi 31/03/2017 - 16h30-17h00 

Nom & Prénom Titre 
 صعوبات التنظيم و التسيير بالمعهد العالي للرياضة بالكاف  زهرة اللموشي
ليم المتوسط . اآلثار النفسية و االجتماعية  في العالقات بين أستاذ  التربية البدنية و الرياضية و التالميذ و التالميذ فيما بينهم في مرحلة التع شعيب سعدون  

 الضغوط النفسية لدى طالبات كلية التربية الرياضية في مساق كرة القدم من وجهة نظرهم      حسن جمال العوران
 واقع السلوك الصحي لدى عدائي المسافات الطويلة بالنادي الرياضي هواة الشرطة _ الجلفة _ الجزائر_ شولي الميلود
 أهمية النشاط البدني في مجابهة أمراض العصر دمدوم حمو 

 انعكاسات التطور التكنولوجي على الخمول البدني  عزالدين شتوح 
 فعالية ممارسة تمارين االيروبيك في تطوير اللياقة البدنية وتحسين الصحة النفسية للمرأة.  حناط عبدالقادر

الجزائر –بعض ثانويات مدينة االغواط الرأس مال الثقافي واالقتصادي لألسرة وعالقته باتجاهات تلميذات مرحلة التعليم الثانوي نحو ممارسة الرياضة النسوية دراسة ميدانية ب بلقاسم شاربي  
 التربية الصحية للسباحين واقع وأفاق  ابراهيم حماني
) سنة.19-17تأثير استخدام تدريبات األلعاب المصغرة خالل برنامج تدريبي في تطوير الصفات البدنية لدي العبي كرة القدم صنف أواسط ( عصام حجاب  

Dani Hakim Étude de l’impact de la méthode intégrée sur la force-vitesse pendant la période compétitive chez les jeunes footballeurs (U17) 
Hasan Melki Les pratiques d'évaluation des enseignants encadreurs durant le stage préparatoire à la vie professionnel en EPS en Tunisie 
Hasan Melki Analyse technique  d’un combat de  lutte olympique de style libre  
Alaeddine Ghnimi Le but recherché à travers la pratique de l’activité physique et L’étude du risque de décrochage scolaire 

العبي رفع األثقال لذوي اإلعاقة الحركية  قياس التلوث النفسي وفقا لمتغير الوزن لدى بان عبد الرحمن إبراهيم  
ضة تأثير  بعض تمرينات العصا علي تحسين األداء لمهارة الكب لالرتكاز األمامي علي جهاز العقلة لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الريا فدوي كامل فرحات الصيد  

لدى العبي كرة القدم.المهارات الخططية وعالقتها بمستوى التفكير الخططي  نبيل منصوري   
 النشاط البدني الرياضي المدرسي ودوره في تحقيق التوافق النفسي لدى المراهقين. عبد العزيز ساسي

ميدانية أجريت على طلبة السنة الثالثة تخصص ألعاب القوى.أثر برنامج تعليمي مقترح مدعم بالوسائط المتعددة في تحسين األداء الفني لدفع الجلة لدى طلبة التربية البدنية و الرياضية دراسة  مداني بلقراوة   
 دور تخطيط التدريب الرياضي في رفع مستوى األداء لدى عدائي المسافات النصف الطويلة صنف أكابر عليلي مولود

سنة 12-09حركية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية -العقلي في تنمية المهارات النفس أثر الجمباز بعزي رضوان  
سنوات 05-04أثر استخدام أسلوب القصة الحركية في تنمية بعض المهارات الحركية (السرعة، الرشاقة، التوازن، التنسيق) ألطفال الروضة  تساكي سعيد   

في الرفع من القدرة االكسيجينية لدى الرياضيين اهمية تدريبات الهيبوكسي زاوي علي  
Boumediene Kada Impact de la qualité de force explosive sur la performance en Demi-fond 

 تمرينات باستخدام االيقاع الموسيقي لتطوير الرشاقة ألشبال االسكواش رشاد عباس فاضل
 العالقة بين الممارسة الرياضية وبعض المشكالت  الصحية والمهارات الحياتية لدى المرأة الليبية فوق سن األربعين كمال رمضان السود

ليبيا –فاعلية برنامج غذائي رياضي وأثره على خفض نسبة السكر بالدم لدى عينة من المصابين بمرضى السكر بطرابلس  ناجي فاسم سالمة أبو جريدة  
العجوريمحمد حسين   واقع تدريب رياضة الكرة الطائرة للمستويات العليا بمحافظات غزة وعالقته بمستوى اإلنجاز المهاري لالعبين 

 تأثير تمرينات خاصة في استخدام الجدار المتحرك (الركلة المرتدة ) في تحسين مهارة المناولة القصيرة بكرة القدم للشباب سرمد احمد موسى
 المنشطات الرقمية بين خطر االنتشار وغياب التشريع. نسيمة أمال حيفري
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 تأثير مرحلة ما قبل المنافسة في بعض مكونات الدم المناعية لعدائي المنتخب الوطني العراقي لذوي االحتياجات الخاصة  بألعاب القوى. ايمان عبد االمير
الفيديو) في تعليم أساسيات الكاراتيه لفئة الناشئين أثر منهج تعليمي باألساليب المعرفية (صور أسعد طارق أحمد  

 واقع كفاية إدارة العالقات العامة و اإلعالم لدى اللجنة األولمبية الوطنية العراقية من وجهة نظر االتحادات المركزية صالح وهاب شاكر
النشاط الرياضي والمدرسي بمحافظة القادسيةادارة ضغوط  العمل واثرها على اداء المشرفين الفنيين في قسم  خالد اسود اليخ  

 تـأثير التدريب المتقاطع فـي تطوير تحمل السرعة لدى العبي كرة اليد للشباب بحث تجريبي  حمودي عصام نعمان
األردنيةاالعراض النفس جسمية للطلبة المشاركين في  الدورة الرياضية الشتوية الخامسة عشرة للجامعات  ابتهال محمد الخوالدة  

 ( اثر جلسات ارشادية في تنمية السلوك االجتماعي وتقليل ظاهرة االنحراف لدى الشباب ) علي محمد جواد الصائغ
 دراسة حول انتشار مرضى السكر النوع األول داخل مدارس طرابلس سالم الحاجي
رياضي في تطوير بعض المهارات األساسية لدى تالميذ الطور االبتدائي أثر برنامج قسيمي سفيان  

 تأثير استخدام بعض التمرينات الحركية وعالقتها باالكتئاب لدى المعاقين المراهقين. علي خضير الموسوي
سنة 12مخطط تدريبي سنوي لفئة المدارس الرياضية الجزائرية  دون          لباد معمر  
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Session 4 : Samedi 01/04/2017 - 10h00-10h30 
 
                                   
 

Nom & Prénom Titre 
 جودة العملية التعليمية  في معهد التربية البدنية و الرياضية من وجهة نظر الطلبة  طرشون عباس

االساسية ألطفال رياض االطفالتأثير العاب صغيرة بأدوات مساعدة في تطوير بعض المهارات  رشاد عباس فاضل  
) 19ـ 17دور اإلعـــالم الرياضــي المسمـوع في نشــر الثقـافــة البـــدنيــة و الرياضـيـة لــدى المــــراهقين ( بختاوي جمال        
اثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءاتدور األلعاب الشبه رياضية في تنمية التفاعل االجتماعي عند تالميذ المرحلة الثانوية  جمال الدين رشام   

(نظام داخلي ) -ايناث –) ذكور  13 -10دراسة مقارنة بين الطاقة المستهلكة من الغذاء و النشاط البدني لتالميذ المرحلة العمرية (  عسلي حسين  
راض النفس جسمية لدى طلبة كلية العلوم التربية في جامعة آل البيت فاعلية األلعاب الرياضية في الحد من األم محمد سليمان بني خالد  

 عـالقـة بـعـض الـمتـغيـرات الـكينيماتيكية بـاالنـجـاز الـرقمي في الـوثب الـطويـل لـدى ريـاضيي الـنـخـبـة يشكور عبد النور
 أهمية ممارسة التربية البدنية والرياضية لدى مرضى السكري في الطورين الثاني و الثالث   الحميسي خيرالدين
) سنوات  6 -5التوازن ) لدى أطفال ما قبل المدرسة (  –اثر برنامج تربية حركية مقترح في تحسين  بعض القدرات الحركية ( الرشاقة  عبد الحميد لغرور  

Sana Ghamgui Effet  de l’âge et de la complexité de la tâche sur le choix du pied. 
Ahmed Ben kahla  Etude longitudinale de l’effet d’un entraînement bilatéral sur la latéralité de performance podale. 

 اإلصابات الرياضية لدى طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دراسة على مستوى جامعة المسيلة وجامعة سطيف  نسيل نورالدين 
 تأثير أسلوبي حل المشكالت والتطبيق بتوجيه المدرس في تطوير بعض مهارات الكرة الطــائرة   مجاهد مصطفى 

والرياضية على تالميذ مرحلة التعليم اإلبتدائي  من الناحية البدنية والنفسيةأثار تهميش التربية البدنية  زيطوفي عبد القادر  
 متطلبات ادارة الجودة الشاملة في المجال الرياضي محمود داود الربيعي
 دراسة المتغيرات في نسبة اليوريا بدم راكضي المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة  محمود داود الربيعي

يوبعبد العلي بن   نظرة األساتذة إلى العوامل المساهمة في نجاح حصة التربية البدنية والرياضية في ظل منهاج المقاربة بالكفاءات 
 الطالقة النفسية و عالقتها باآلداء المهاري لدى العبي الكرة الطائرة بن سالم سالم

الرياضيعراقيل عدم تولي االطارات النسوية في التسيير االداري  خلفاوي لزهاري  
 الذكاء اإلنفعالي و عالقته بالكفايات المهنية لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية  عروسي الدراجي

 االعالم الرياضي ومساهمته في نشر الثقافة الرياضية لدى المرأة الجزائرية . حربي سليم
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بعض مشكالت التدريب الميداني التي تواجه طالب نادية عبدهللا المبسوط   

الوالدين ) –اقتراح برنامج تعليمي يعتمد على ألعاب التركيز لمعالجة نقص االنتباه المصاحب للنشاط للنشاط المفرط ،من وجهة نظر(المعلم  بهناس الحسين  
الوسط التربوي التحوالت االجتماعية واثرها علي ممارسة النشاط البدني الرياضي في بوشارب رفاهية   

 األمن النفسي لدى األطفال الالجئين السوريين في مخيم الزعتري يوسف موسى مقدادي
 دور التربية البدنية و الرياضية في تنمية الجانب الحسي الحركي في ظل التدريس بالمقاربة بالكفاءات لدى تالميذ الطور الثانوي رسول نورالدين

 فعالية شبكة التطوير التنظيمي في إدارة المؤسسات الرياضية  زاوي عقيلة 
رمـيلي عمـر   سنة). 18-15اهمية اللعب المنظم في الحد من العنف لدى تالميذ الطور الثانوي اثناء حصة التربية البدنية والرياضية (   

) سنوات 6 -5التوازن ) لدى أطفال ما قبل المدرسة (  –القدرات الحركية ( الرشاقة  اثر برنامج تربية حركية مقترح في تحسين  بعض عبد الحميد لغرور  
 واقع المدارس الرياضية في الجزائر ودورها في التكوين الشامل لطفل  (دراسة حول المدارس المتخصصة في الرياضات الجماعية) يوسفي فتحي  
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وبعض المتغيرات الوظيفية لالعبي فعاليات الرمي ( فئة الكراسي المتحركة)صورة الجسم وعالقتها بمستوى الدافعية  االء زهير  
 . االعالم الرياضي ومساهمته في نشر الثقافة الرياضية لدى المرأة الجزائرية  حربي سليم

 دور اإلعالم الرياضي في زرع ثقافة المواطنة عند المواطن العربي عيسى الهادي
 استخدام تمرينات اليوغا و تاثيرها في نحت جسم المراة شيماء رضا علي االعرجي

 دور التربية البدنية و الرياضية في تنمية الجانب الحسي الحركي في ظل التدريس بالمقاربة بالكفاءات لدى تالميذ الطور الثانوي   رسول نورالدين
ليبيا –برنامج غذائي رياضي وأثره على خفض نسبة السكر بالدم لدى عينة من المصابين بمرضى السكر بطرابلس  فاعلية                           ناجي قاسم سالمة   

الشاملة المهارات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس وقياس مستواها في ضوء معايير الجودة         حمدي داود سلمان الخزرجي  
Gaith Aloui Évaluation de la puissance des membres supérieurs par un test spécifique chez les  jeunes handballeurs 

 دور التربص الميداني كمحور أساسي  في برامج التعليم العالي في عملية تكوين الطلبة المقبلين على التخرج حمزة صديق
Zièd Nèji Effet du mode de calcul sur la valeur du VO2max estimé à l’aide du « Yo-Yo test  » chez des footballeurs. 
Zièd Nèji Etude de la validité de critère du « Yo-Yo  Test » comme épreuve d’estimation des vitesses maximales aérobies absolue et pondérée chez 

des karatékas. 
 أهمية استخدام الوسائل والطرق الطبيعية في عالج و تأهيل الرياضيين فوزي تيايبية
 سيكولوجية العالقة بين عزو النجاح والفشل الرياضي ودافعية االنجاز الرياضي مقاربة معرفية في ظل بعض المتغيرات الديموغرافية فوزي تيايبية
Sâadouni Hanen Effets d’un entraînement par intervalle de haute intensité sur des paramètres anthropométriques, biochimiques chez des femmes en 

surpoids/obèses (jeunes et d’âge moyen) 
Rachid Bouagina Les effets d'un nouvel appareil et d'un programme d'entrainement spécifique sur la puissance du tir chez les joueurs de handball âgés de 17-

18 ans 
Nejmeddine Ouerghi  Effects of chronic intense exercise training in overweight/obese young men 
Souad Baklouti Organisation des Evénements Sportifs entre : Sécurité et Droit de l’Homme 
Manana Ben Alaya  Effet d’un apport nutritionnel d’extrait de pépin de raisin sur la performance anaérobie et les paramètres du stress oxydant et antioxydant 

chez des jeunes footballeurs 
Zakaria Nemsi Impact de l’évènement sportif sur le tourisme en Tunisie   
Adel Zrane Effect the time of day and 16 weeks diving practice on the spirometric and 6-minute walk test data of healthy recreational Tunisian scuba 

divers. 
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Pr. François Cottin (Université Paris-Sud, France) : Utilisation de la variabilité 
cardiaque dans l’entraînement sportif 
  
 
Pr.  Jean Fournier, (Université Paris Nanterre, France) : Evaluation de la préparation 
mentale des sportifs 

  
 

Pr. Laurence Hamard (Université d'Évry-Val-d'Essonne, France) : Effet des modalités 
d'entraînent (continu et intermittent) sur la consommation maximale d’oxygène 
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