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 لجنة التكوين في دكتوراه النشاط البدني الرياضي المدرسي

 عنوانتحت  تكويني يوم دراسي وطنينظم ت

 

 

 

 

 

 إبراهيمدالي قاعة المحاضرات ب 8102 أفريل 82يوم 

 

 

 

 

 فتحي يوسفيرئيس اليوم الدراسي : د.

 

 

 كفاءات التدريس في الوسط التربوي



 

 3جامعة الجزائر 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 نيابة المدير لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية

 شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي

 النشاط البدني الرياضي المدرسي تخصص:

 8102/8102الجامعية  برنامج األيام الدراسية للسنة

 الثانياليوم الدراسي 

 ينظم معهد التربية البدنية والرياضية

 ولجنة التكوين في دكتوراه الطور الثالث

 النشاط البدني الرياضي المدرسي تخصص:

 حول: تكوينيا يوما دراسيا وطنيا

   كفاءات التدريس في الوسط التربويكفاءات التدريس في الوسط التربويكفاءات التدريس في الوسط التربوي

 8102 أفريل 82 األحددالي ابراهيم يوم  10بقاعة المحاضرات 

 أعضاء اللجنة العلمية

o د. يوسفي فتحي، مسؤول التخصص 

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

o أ.د بوخراز رضوان، مسؤول الشعبة 

o أ.د بلغول فتحي 

o د. هواورة مولود 

o د. معيوف العيد 

o د. سخري عقيلة 

 الدراسيالمعنيون باليوم 

 وبجميع التخصصات النشاط البدني الرياضي التربوي :شعبةجميع دفعات طلبة دكتوراه الطور الثالث، 

 شروط المشاركة

 أن تستوفي المداخلة العلمية جميع الشروط المتعارف عليها 

 أن تكون ذات عالقة وطيدة بأحد محاور البحث 

 تقبل المشاركات الثنائية فقط 

  :ترسل كل المداخالت إلى العنوان اإللكتروني التاليyousfi_ieps@yahoo.fr 

 5102 أفريل 52 وذلك في أجل أقصاه:

 

mailto:yousfi_ieps@yahoo.fr


 

 :برنامج اليوم الدراسي التكويني

 

 مساءا 00:11صباحا إلى غاية  12:11التوقيت: 

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

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

 المحاور:

 االتصال التربوي:

 اإلشراف والتأطير، أ.د لعبان كريم 

  12:00إلى غاية  12:00التوقيت من 

 :ةالمناهج التربوي

  والتأطير، د. إيبوشوكان محمداإلشراف 

  01:00إلى غاية  12:00التوقيت من 

 استراحة قهوة:

  01:00إلى غاية  01:00التوقيت من 

 التشريع المدرسي:

 اإلشراف والتأطير، د. فتحي يوسفي 

  00:00إلى غاية  01:00التوقيت من 

 الرياضة المدرسية وعالقتها بالتكوين:

 اإلشراف والتأطير، د. عمروش مصطفى 

  00:00إلى غاية  00:00التوقيت من 

 وجبة الغداء:

  08:00إلى غاية  00:00التوقيت من 

 مالحظة: سيتم اختيار مداخالت لطلبة الدكتوراه للمشاركة في مختلف المحاور بمعدل ثالث مداخالت في كل محور.

 دراسة ومناقشة جداريات طلبة الدكتوراه:

 ،أ.د بوخراز رضوان أ.د بن عكي محند آكلي اإلشراف والتأطير 

  03:00إلى غاية  08:00التوقيت من 

 اختتام الدورة التكوينية:

 اختيار أحسن عمل لطلبة الدكتوراه 

 توزيع الشهادات على المشاركين 


