
 3جامعة الجزائر
  معهد التربية البدنية والرياضية

  دالي إبراهيم
  
  

  لجنة التكوين دكتوراه ل م دتنظم 
   التربويالنشاط البدني الرياضي  شعبة

  3بالتنسيق مع معهد التربية البدنية والرياضية لجامعة الجزائر
  ومخبر علوم األنشطة البدنية والرياضية

  
  

  الدكتوراه  لطلبة الملتقى الوطني األول
   تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي

  
  كفاءات التدريس في الوسط التربوي

 
  2019 أفريل 28

نة العلمية لليوم الدرا   :أعضاء ال

لس العل  -  س ا ي محند آك رئ سور بن ع وف  ال

سور بوخراز رضوان  -  وف بوي  ال ا ال ي الر شاط البد  مسؤول شعبة ال

ي املدر سفي فتالدكتور يو  -  شاط البد ن  الدكتوراه تخصص ال نة التكو  مسؤول 

وفسور بلغول فت -   ال

واورة مولود -   الدكتور 

 الدكتور معيوف العيد - 

ري عقيلة -   الدكتورة 

 الدكتور بوراس دمحم - 

 الدكتور حداب سليم - 

نة التظيم   أعضاء 

ي -   الدكتور حا دمحم العر

 الدكتور طي عمار - 

 نون أدمحمالدكتور  - 

 الدكتور سمسوم ع - 

  
  
  
  
  
  



  :أهداف الملتقى
  ن الكفاءات عند مختلف ا  تحس تصال الر نإبراز دور    staps ميدان  الفاعل

 ن كفاءات دراسة املنا ال ا بتحس ة وعالق نبو   staps ميدان  الفاعل

  مية ودة  عند أ ع املدر  ضمان ا شر نال   staps ميدان  الفاعل

 اضية ركة الر ر ا اضة املدرسية  تطو انة ودور لر   إبراز م

  اكتفاعل ن  مختلف التخصصات واحت   طلبة الدكتوراه مع الباحث

  
  الملتقىبرنامج 

ن ع  اضية دا  09:00استقبال املشارك بية البدنية والر د ال اضرات ملع صباحا بقاعة ا

يم   إبرا

  
  :المحاور

  
 اإلتصال التربوي - 

  لبان كريماإلشراف والتأطير البروفيسور 
  10:15غاية  إلى 09:15التوقيت من 

 مةمح: الطالبة   او ر

اضية و : املداخلة بية البدنية و الر ن أستاذ ال تصال ب العوامل املؤثرة  تفعيل عملية 

   تالميذ الطور املتوسط

 ية: الطالبة  بخوش حميدة والطالبة بكتاش 

  التواصل والتفاعل الصفي: املداخلة

 ن: الطالب  زواق عادل والطالبة ط ياسم

دافام الوسائل التعليمية  تحقيق فعالية استخد: املداخلة بية البدنية  أ مادة ال

اضية  الطور الثانوي   والر

 شة: ةمصباح بالنور   والطالب: الطالب  مجا عا

ادة من دافعية تالميذ مرحلة املتوسطة: املداخلة ستاذ  والتالميذ  ز ن  تصال ب  دور 

 
  
  
  
  
  
  
  



 
 المناهج التربوية - 

 الدكتور إبوشوكان دمحم اإلشراف والتأطير  
  11:00إلى غاية  10:15التوقيت من 

 فة : الطالبة  شر شر

اس: املداخلة ع س ع  ا اتأساليب التدر بية البدينة  اتجا التالميذ نحو ممارسة ال

اضية  والر

  ن عبد القادر: الطالب   قر

س ال : املداخلة اضية  اتجاه طالبات املدرسة العليا لألساتذة نحو تدر بية البدنية والر

ي بتدا   .مرحلة التعليم 

 بن عروس دمحم: الطالب 

س بالكفاءات: املداخلة ة التدر   مبادئ مقار

  استراحة قهوة
  11:30إلى غاية  11:00التوقيت من 

 
 التشريع المدرسي - 

  الدكتور معيوف العيداإلشراف والتأطير  
  11:45إلى غاية  11:30التوقيت من 

 رياضة المدرسية وعالقتها بالتكوين ال - 
  عمروش مصطفى الدكتوراإلشراف والتأطير 
  12:30إلى غاية  11:45التوقيت من  

 ري رابح  : الطالب  طا

اضية: املداخلة شطة البدنية والر س  مية تدر ا ع  أ ي ومدى تأث بتدا  التعليم 

 النمو النفس اجتما عند التلميذ

 فيصل  حوا: الطالب  

ن  : املداخلة تجاه النف للتالميذ املنخرط ي و ا وفق املستوى البد نتقاء الر

اضة املدرسية   الر

  الدورة التكوينية  اختتام
 أحسن عمل لطلبة الدكتوراه اختيار -
 توزيع الشهادات على المشاركين - 

  
  مالحظة هامة 

صورتها النهائية قبل بداية  تقدم المداخلة كاملة إلى مصلحة ما بعد التدرج في
 الملتقى

 


