
 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique 

3جامعة الجزائر     

Université d’Alger3  

إبراهيمدالي –معهد التربية البدنية و الرياضية   

Institut d’Education Physique et Sportive 

التدريب الرياضيشعبة   

التدريب الرياضي النخويلجنة التكوين في دكتوراه   

 عنوانتحت  تكويني يوم دراسي وطنينظم ت

 

 

 

 

 

 إبراهيمدالي قاعة المحاضرات ب 7102 أفريل 72يوم 

 

 

 

 الشرفي لليوم الدراسي: أ.د بن عكي محند آكليالرئيس 

 بن مصباح كمالد.أ. رئيس اليوم الدراسي : 

 

 

 مناهج البحث العلمي وتقنياته



 

 3جامعة الجزائر 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 نيابة المدير لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية

 شعبة التدريب الرياضي

 البدني الرياضي، التحضير النفسي الرياضيالتدريب الرياضي النخبوي، التحضير  :اتتخصص

 8102/8102برنامج األيام الدراسية للسنة الجامعية 

 اليوم الدراسي األول

 ينظم معهد التربية البدنية والرياضية

 ولجنة التكوين في دكتوراه الطور الثالث

 التدريب الرياضي تخصص:

 حول: تكوينيا يوما دراسيا وطنيا

   وتقنياتهوتقنياتهوتقنياته   العلميالعلميالعلمي   البحثالبحثالبحث   مناهجمناهجمناهج

 8102 أفريل 82 السبتدالي ابراهيم يوم  10بقاعة المحاضرات 

 أعضاء اللجنة العلمية

o  .رئيس المجلس العلمي، بن عكي محند آكليد. أ 

o د. بوراس محمد، نائب المدير المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية 

o  مسؤول الشعبةبن مصباح كمالأ.د ، 

o  مسؤول التخصصمصطفىشريف د. بورنان ، 

o  .رحيمة بن بوستةد 

o  .رابح عبورةد 

 

 المعنيون باليوم الدراسي

 جميع الشعب وجميع التخصصات :شعبةجميع دفعات طلبة دكتوراه الطور الثالث، 

 المشاركة طريقة وشروط

 المعلّم والمتعلّم.بين ترتكز على الحوار مفتوحة على جميع الطلبة، اليوم الدراسي يكون على شكل ورشة عمل 

 ينشط هذا اليوم الدراسي مجموعة من األساتذة المختصين في منهجية البحث العلمي.

 

 



 

 برنامج اليوم الدراسي التكويني:

 

 ظهرا 07:11صباحا إلى غاية  12:11التوقيت: 

 والرياضية بدالي ابراهيم.صباحا بقاعة المحاضرات لمعهد التربية البدنية  12:11استقبال المشاركين على الساعة 

 كلمة افتتاحية: أ.د بن عكي محند آكلي، رئيس المجلس العلمي

 المحاور:

 التيارات الفلسفية والمدارس الفكرية في البحث العلمي

 اإلشراف والتأطير، أ.د بن عكي محند آكلي 

  12:90إلى غاية  12:00التوقيت من 

 التربية البدنية والرياضية(مراحل البحث العلمي: )مقدمة البحث العلمي في 

 اإلشراف والتأطير، أ.د بن مصباح كمال 

  01:00إلى غاية  12:90التوقيت من 

 استراحة قهوة:

  01:90إلى غاية  01:00التوقيت من 

 البيبليوغرافيا والبحث المكتبي:

 اإلشراف والتأطير، د. بن بوستة رحيمة 

  00:00إلى غاية  01:90التوقيت من 

 البحث العلمي في التدريب الرياضي:تطبيقات مناهج 

 اإلشراف والتأطير، د. بورنان شريف مصطفى 

  00:90إلى غاية  00:00التوقيت من 

 

 

 

 

 

 هذا اليوم الدراسي بمثابة يوم تكويني في كيفية إعداد مداخلة )مشاركة(.مالحظة: 

 


