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التار خ

الموضوع

 19فيفري 2020

مذكرة التخرج.

اﻷر عاء
الس ت

 22فيفري 2020
اﻹثن ن

 24فيفري 2020
الثﻼثاء

 25فيفري 2020
الس ت

 29فيفري 2020

يوم تكو كيفية إخراج
الممارسة الر اضية
الوسط ال بوي

اﻻختبارات البدنية
ال بص الميدا ي

تحر ر تقر ر ال بص
المعا ة اﻹحصائية
البحوث العلمية

برنامج اﻷيام الدراسية واﻷيام التكو ية لسدا
رئ س اليوم الدرا
الدكتور

الطور

ماس 02

واورة مولود

ل سا س 03

ال وف سور

جميع

الدكتور

جميع

الدكتور

جميع

كرفس ن يل

سليما ي ع

اﻷطوار

اﻷطوار

معيوف العيد

اﻻطوار

الدكتور

جميع

ابوشو ان محمد

اﻷطوار

الثا ي لسنة ا امعية 2020-2019
ا اور

 -دليل الطالب إنجاز مذكرة التخرج

 المناقشات العلمية لمذكرات التخرج عليمية اﻷ شطة البدنية والر اضية -منا

ال بية والتعليم

 -التعلم واك ساب الم ارة ا ركية

اﻷساتذة المتدخلون

 -الدكتور سمسوم ع

 -ال وف سور /لعبان كر م

 ال وف سور/قوم ي فايزة -ال وف سور/كرفس ن يل

 -ال وف سور /حر حكيم

 - - Test de Résistance à la Vitesseال وف سور/عبد المالك محمد
 - Bangsbo (1998) vaildé par Wragg etالدكتور /اولمان ر اض
 - Chou (2000).اﻷستاذ /صدو كمال
- Test de force-vitesse sur home-trainer
 الدكتور /واورة مولودélectromagnétique
 - - Test de Wingate sur home-trainer électrالسيد /أزوان عبد المالك – بن بختة
 - Test de musculation omagnétiqueمحمد

 -النظام الداخ

المؤسسات ال بو ة

 -كيفية تحر ر تقر ر ال بص الميدا ي

 -تطبيقات اﻹحصاء الوصفي البحوث

 تطبيقات اﻹحصاء التطبيقي البحوث -تطبيقات  SPSSالبحوث العلمية

 -الدكتور  /معيوف العيد

 -خ اء من مدير ات ال بية الوطنية

 د /بومنجل جمال الدين -د /ناصري عبد القادر

 -د /حفيظي من ب  -نوال ز ية

الم ان
مدرج

الر اضة
مدرج

الر اضة
قاعة

الر اضات
ا ماعية
مدرج

الر اضة
مدرج

الر اضة
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مع د ال بية البدنية والر اضية

التار خ
الس ت

 01مارس 2020
الس ت

 04مارس 2020
الس ت

الموضوع

الم ارات النفسية
ميدان التدر ب
الر ا

برنامج اﻷيام الدراسية واﻷيام التكو ية لسدا

رئ س اليوم الدرا
الدكتورة

بن ع ي أم ة

الطور
طلبة

الدكتوراه
والماس

التعديﻼت ا ديدة

ال وف سور

عمروش مصطفى

ا يدو

التحض البد ي

ال وف سور

طلبة

لقانون ا يدو

تخصص

 07مارس 2020

النوادي الر اضية

حدادي خالد

الدكتوراه

اﻷحد

اﻹصابات الر اضية
ب ن اﻻجراءات الوقائية
واﻻسعافات اﻷولية

ال وف سور

بوخرازرضوان

جميع

اﻷطوار

تحديات ال شاط

الدكتور

جميع

 08مارس 2020
الس ت

 14مارس 2020

البد ي الر ا

ال بوي

يوسفي فت

اﻷطوار

 -التحض النف

الثا ي لسنة ا امعية 2020-2019

ا اور

عند الﻼعب ن

 دافعية اﻹنجاز عند ر ا -اﻻس خاء الذ

المستوى العا

التدر ب الر ا

 -التعديﻼت ا ديدة قنون التحكيم الدو

 تنظيم المنافسات ا يدو وتكيف ا حسب القانونا ديد

 -اللياقة البدنية عند الر ا

 تخطيط وال مجة التدر ب الر ا -إختبارات التدر ب الر ا

 -تحديد أ م اﻹصابات الر اضية وكيفية تجن ا

)الوسط المدر

 /النوادي الر اضية(

 اﻻجراءات اﻻدار ة والقانونية عند حدوث اﻹصابات كيفية تقديم اﻻسعافات اﻷولية وإجراءات التكفلعند اﻹصابة

 طرائق وأساليب التدر س أدوات مﻼحظة التدر س -تصميم و ناء المنا

ال بو ة

اﻷساتذة المتدخلون

 أ.د  /بن ع ي محند آك -أ.د  /بلغول فت

 د  /بن ع ي أم ة  -د  /مي فايزة -أ د  /عمروش مصطفى

 ا ب الدو حموش العيد -د  /بوحال فيصل

 -د  /خرو ي فيصل

 د  /سايح عبد الرحمان ال وف سور /بوخراز رضوان مصا ا ماية المدنية د  /بن ز ادة عبد ال ادي د  /بن حامد محمد -د  /معيوف العيد

الم ان
مدرج

الر اضة
مدرج

الر اضة
مدرج

الر اضة

مدرج

الر اضة
مدرج

الر اضة

وزارة التعليم العا والبحث العل
جامعة ا زائر3
مع د ال بية البدنية والر اضية

برنامج اﻷيام الدراسية واﻷيام التكو ية لسدا
التار خ
الس ت

 11أفر ل 2020
اﻷحد

 12أفر ل 2020
 16-15أفر ل
2020

الس ت

 18أفر ل 2020

الموضوع
القياسات واﻹختبارت
الف يولوجية ظل

التحاليل اﻹحصائية

)نظر ات وتطبيقات(
الرؤ ة المستقبلية

للممارسة ال شاط البد ي
الر ا

ال و

ملتقى دو

الم ن الر اضية خدمة
التنمية

التكو ن القاعدي

الفئات الصغرى )ر اضة
كرة القدم(

رئ س اليوم
الدرا

ال وف سور

يج مولود

الدكتورة

الطور
طلبة

الدكتوراه
طلبة

قاصدي حميدة

الدكتوراه

مع د ال بية

الطلبة

البدنية والر اضية

واﻻساتذة

ال وف سور

جميع

قاس أحسن

اﻷطوار

الثا ي لسنة ا امعية 2020-2019
اﻷساتذة المتدخلون

ا اور

 -نظر ات وتطبيقات اللياقة ال وائية والﻼ وائية

واختبارا ا

 -اللياقة ال وائية وا د اﻷق

لﻸوك

 -طرق قياس اللياقة ال وائية وا د اﻷق

ن

لﻸوكسيج ن

 اﻹحصاء التطبيقي لنتائج اﻻختبارات الف يولوجية. الر اضة ال و حية ظل ا ياة المعاصرةوالتكنولوجيات ا ديثة.

 -الممارسة الر اضية ال و حية وأوقات الفراغ.

 -مخرجات التكوين ميدان علوم وتقنيات اﻷنشطة البدنية

والرياضية الى عالم الشغل

 -ال وف سور /

يج مولود

 -الدكتور /بوحال فيصل

 -الدكتور  /خرو ي فيصل

 الدكتور  /حا محمد العري الدكتور  /مرازقة جمال -الدكتور /سقرفتيحة

 الدكتور  /بوراس محمد -أساتذة ا تص ن

 -الشر اء اﻹجتماع ن

 -احتياجات الشركاء اﻻجتماعين من ميدان staps

 -ا

 -أنظمة اللعب الفئات الصغرى

 -ال وف سور /قاس أحسن

 اﻻنتقاء والتوجيه عملية التدر ب الر ا -العمليات التدر ية الفئات الصغرى

مع د ال بية البدنية والر اضية ،جامعة ا زائر3
http://www.univ-alger3.dz/ieps
yousfi_ieps@yahoo.fr

اء

 -ال وف سور  /مقرا ي فر دة

 -ال وف سور  /زعبوب جمال

الم ان
مدرج

الر اضة
مدرج

الر اضة
مدرج

الر اضة
مدرج

الر اضة

وزارة التعليم العا والبحث العل
جامعة ا زائر3
مع د ال بية البدنية والر اضية

برنامج اﻷيام الدراسية واﻷيام التكو ية لسدا

الثا ي لسنة ا امعية 2020-2019

اﻷيام الدراسية واﻷيام التكوينية للسداسي الثاني

المسؤول على البرمجة والتنظيم ،الدكتور يوسفي فتحي
السنة الجامعية 2020-2019

