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بالتنسيق مع مخبر علوم وممارسات اﻷنشطة البدنية الرياضية والفنية )(SPAPSA
ينظمان
اليوم الدراسي الرابع لطلبة الدكتوراه تخصص
النشاط البدني الرياضي الترويحي-النشاط البدني الرياضي المدرسي

الممارسة الر اضية
الوسط ال بوي

يوم السب  22فيفري  2020بقاعة المحاضرات دالي إبراهيم

رئيس اليوم الدراسي :البروفيسور كرفس نبيل

رئيس اللجنة العلمية :البروفيسور عبورة رابح

رئيس اللجنة التنظيمية :الدكتور شلغوم عبد الرحمان مسؤول ميدان التكوين
أعضاء اللجنة العلمية لليوم الدراسي:

الدكتور يوسفي فتحي  ..........جامعة الجزائر 03

البروفسور بلغول فتحي ......جامعة الجزائر 03

الدكتور بوراس محمد .............جامعة الجزائر  03البروفيسور غضبان حمزة ......جامعة الجزائر 03
البروفيسور حريتي حكيم  .........جامعة الجزائر  03الدكتور عبورة رابح  .........جامعة الجزائر 03
البروفيسور كرفس نبيل  ..........جامعة الجزائر  03الدكتور مرازقة جمال  ........جامعة الجزائر 03

أعضاء اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي:
الدكتور حاجي محمد العربي
الدكتور دوار رياض صالح

الدكتورة مزغيش إيمان
الدكتور دشيشة عبد الرحمان
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أهداف اليوم الدراسي:

 اﻷطر القانونية للممارسة الرياضية في المؤسسات التربوية -مرافقة تكوين طلبة المعاهد الوطنية في ميدان  STAPSمن خﻼل تزويدهم بالدراسات حديثة

 تزويد الطلبة في مختلف اﻻطوار بدراسات نظرية وتطبيقية حول ميدان التربية البدنية والرياضي -فتح النقاش مع جميع اﻷسرة الجامعية لمناقشة مستجدات الممارسة الرياضية في الوسط التربوي

إشكالية

يأتي هذا اليوم الدراسي ليسلط الضوء على إشكالية واقع الممارسة الرياضية في المؤسسات التربوية ،في شقيها
الصفي والﻼصفي ضمن اﻷطر القانونية والتشريعية المنظمة لها قصد تحقيق أهداف المناهج التربوية المعتمدة التي
تحتاج الى إثراء ونقاش متجدد من طرف الخبراء واﻷكاديميين وعليه نحاول من خﻼل هذا اليوم الدراسي العلمي
التطرق الى كل مكونات العملية التربوية الممارسة في حصة التربية البدنية والرياضية )مناهج ،طرق التدريس،

الكفاءات ،العﻼقات التربوية ،الرياضة المدرسية ،العلوم التربوية والنفسية في ميدان .(STAPS
الممارسة الرياضية في الوسط التربوي تكتسي أهمية بالغة لدى الدولة الجزائرية ،يتجلى في تلك اﻷهداف
التربوية النابعة من ثقافة وتوجه المجتمع الجزائري ،وتبقى التزاماتنا كباحثين في مجال علوم التربية بصفة عامة

وعلوم وتقنيات اﻷنشطة البدنية والرياضة بصفة خاصة تلعب دور هام لدراسة ذلك التناغم بين مختلف العلوم
ومكونات العملية التربوية لتكوين ذلك المواطن الصالح من خﻼل مجموعة من المحاور
محاور اليوم الدراسي:

 المحور اﻷول :تعليمية اﻷنشطة البدنية والرياضية.

 المحور الثاني :مناهج التربية والتعليم في المؤسسات التربوية

 المحور الثالث :التعلم واكتساب المهارات الحركية عند التﻼمي

برنامج اليوم الدراسي

إستقبال المشاركين على الساعة  08:30صباحا بقاعة المحاضرات

 09:00صباحا كلمة رئيس الجلسة :أ.د /كرفس نبيل
 09:05كلمة مدير المعهد :د /يوسفي فتحي

 09:10كلمة رئيس المجلس العلمي :د /عبورة رابح
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برنامج المدخﻼت

 09:20المداخلة اﻷولى:

 -البروفيسور حريتي حكيم من جامعة الجزائر 03

 -عنوان المداخلة :التربية البدنية والصحة :التطبيقات الميدانية في الوسط المدرسي

 09:40المداخلة الثانية:

 البروفيسور بوخراز رضوان من جامعة الجزائر 03 -عنوان المداخلة :إكتساب المهارات الحركية

 10:00المداخلة الثالثة:

 -اﻷستاذ بوازيد مختار من جامعة خميس مليانة

 -الطالب شراف محمد أمين من جامعة الجزائر 03

 عنوان المداخلة :الوسائط التكنولوجية وتأثيرها في تطوير التصور العقلي للتﻼميذ في حصة التربيةالبدنية والرياضية

 10:20المداخلة الرابعة:

 -الدكتورة :لعروي زواوية من جامعة سيدي بلعباس

 -عنوان المداخلة :فعالية اﻷنشطة الرياضية التربوية في ظل تنمية التفاعل اﻻجتماعي

 10:40المداخلة الخامسة

 -الدكتورة قوميري فايزة من جامعة الجزائر 03

 -عنوان المداخلة:

Didactique et contenus d’apprentissage : un enjeu pour
l’enseignant. cas de course de vitesse au collège

 11:00مناقشة المدخﻼت الشفهية
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برنامج الجداريات

يتم تقديم ،شرح ومناقشة جميع الجداريات داخل قاعة المحاضرات

 12:00مناقشة الجداريات داخل قاعة المحاضرات:

المحور اﻷول :تعليمية اﻷنشطة البدنية والرياضية

 -01طالب الدكنوراه سيد أحمد علي زروقي من جامعة الجزائر 03

 عنوان البحث :أثر اﻷنشطة البدنية والرياضية على تقدير الذات عند تﻼميذ المرحلة الثانوية )18-15
سنة( دراسة مقارنة بين التﻼميذ الممارسين لﻸنشطة الصفية والﻼصفية

 -02طالبة الدكنوراه شرفي شريفة طالب الدكنوراه قرينعي عبد القادر من جامعة الجزائر 03

 عنوان البحث :اﻷسس البيداغوجية وعﻼقتها بتعليمية المادة

 -03البروفيسور ربوح صالح ،طالب الدكتوراه بودالي عادل من جامعة تيسمسيلت

 عنوان البحث :النشاطات الراض ة الﻼصف ة ودورها في تحقي أهداف حصة التر ة البدن ة والراض ة

المحور الثاني :تعليمية اﻷنشطة البدنية والرياضية

 -04الدكتور خروبي محمد فيصل من جامعة الجزائر03

اﻷستاذ بن نعجة محمد ،اﻷستاذ بن رابح خير الدين من جامعة تيسمسيلت

 عنوان البحث :محددات نجاح التدرس المقارة الكفاءات في ضوء اتجاهات أساتذة التر ة البدن ة
والراض ة في المرحلة الثانو ة.

 -05الدكتور نحال حميد ،طالب دكتوراه بوعﻼم عبد اﻹله من جامعة تيسمسيلت

 عنوان البحث :مد مواك ة أساتذة التر ة البدن ة والراض ة التدرس منهاج الجيل الثاني في الطور
المتوس دراسة مسح ة على عض المتوسطات بتسمسيلت
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 -06البروفيسور ربوح صالح ،طالب دكتوراه بوحاج سباع من جامعة تيسمسيلت

 عنوان البحث :أثر التدرس المقارة الكفاءات في نجاح حصة التر ة البدن ة والراض ة لد تﻼميذ
مرحلة المتوس

 -07طالب دكتوراه بلحوت موسى ،طالبة دكتوراه بكتاش بهية من جامعة خميس مليانة

 عنوان البحث :استراتيج ات التعل م والتعلم في التر ة البدن ة والراض ة وف مناهج الجيل الثاني.

 -08طالبة دكتوراه محاوشي ريمة من جامعة الجزائر 03

 عنوان البحث :فعال ة منهاج الجيل الثاني في الطور المتوس

 -09الدكتور قرقور محمد ،طالب دكتوراه حاج مكناش مرزاق من جامعة تيسمسيلت
طالب دكتوراه دحمون إبراهيم من جامعة البويرة

 عنوان البحث :واقع عمل ة تقو م اﻷنشطة البدن ة وف المنهاج "دراسة ميدان ة على مستو متوسطات
وثانو ات مديرة الجزائر وس .

المحور الثالث :التعلم واكتساب المهارات الحركية عند التﻼميذ
 -10طالب دكتوراه بوسعدية يعقوب من جامعة الجزائر 03
طالب دكتوراه هنوس عماد من جامعة سطيف

 عنوان البحث :أثر استخدام برنامج التحليل الحر ي ينوف ا في خفض قل اﻷداء الحر ي -دراسة
ميدان ة على تﻼميذ الطور الثانو لمهارة التسديد في رة السلة

 -11البروفيسور بورنان شريف مصطفى ،الدكتور أولمان رياض ،طالب دكتوراه بولتواق نسيم من
جامعة الجزائر03

 عنوان البحث :أثر حصة التر ة البدن ة والراض ة في التخفيف من الضغوطات النفس ة لد
القسم النهائي من التعل م الثانو
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 -12الدكتور بونوار أمحمد من جامعة الجزائر03

 عنوان البحث :طرق استخدام تقن ات التعلم الحديثة ﻻكتساب المهارات الحر ة لتلميذ مرحلة التعل م
الثانو

 -13الدكتور يوسفي فتحي ،طالب دكتوراه زيطوفي عبد القادر من جامعة الجزائر03

 عنوان البحث :مدى نجاعة استخدام التغذية الراجعة في التعلم الحركي لفئة الناشئين ) (15-12سنة

 -14طالبة دكتوراه عاشور عثمان حنان من جامعة الجزائر03

 عنوان البحث :دور اﻷلعاب الش ه راض ة في تعل م و تحسين اﻷداء الحر ي لد التﻼميذ

 -15طالبة دكتوراه بوزغوان نعيمة من جامعة سطيف

عنوان البحث :تأثير القصة الحر ة في تحسين عض المهارات الحر ة لد تﻼميذ الصف اﻻول ابتدائي

 -16طالب دكتوراه زباش أكرم من جامعة بجاية

طالب دكتوراه بومدين طارق من جامعة الجزائر 03

عنوان البحث :اﻻتصال الترو التعل مي في حصة التر ة البدن ة والراض ة وعﻼقته أهداف العمل ة
التعلم ة لد تﻼميذ الطور الثانو .

 -17الدكتور يوسفي فتحي ،طالبة دكتوراه خاوي عفاف من جامعة الجزائر3
طالب دكتوراه عامر طه من جامعة ام البواقي

عنوان البحث :دور اﻻلعاب الش ه الراض ة وأهميتها في تطو ر عض المهارات الحر ة لد تﻼميذ المرحلة
الثانو ة )15ـ ـ  18سنة(
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