
من تأطير أساتذة من داخل وخارج المعهد

بالتنسيق مع مفتشي التربية الوطنية للتربية البدنية والرياضية

طلبة المقبلين على التخرجليوم دراسي وتكويني ل

تحت عنوان

لطلبة الليسانس والماستر  التطبيقي التربص الميداني

السنة الثالثة إجباري النسبة لطلبةالحضور بمالحظة: 

يـــوم األربعـــاء

2019مارس  20

بمعهد العلوم وتقنيات النشاطات 
البدنية والرياضية 

 قاعة مناقشات-الطابق الثالث 

الدعوة عامة

2باتنة –جامعة الشهيد بن بولعيد 
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
مخبر علوم وتكنولوجية النشاط الرياضي التربوي

الرياضي التربويوقسم النشاط البدني 

ينظم

  د. حزحازي كمال  رئيس اليوم الدراسي

  د. سايح مدور عبد العالي  رئيس اللجنة العلمية

  اللجنة التنظيمية

  د. سحساحي مهدي
  د. دغنوش عقبة
  د. محمدي مهدي
  د. جوبر مروان

  2019 مارس14أخر اجل إلرسال الملخصات عبر البريد االلكتروني 

Email : k.hazhazi@univ-batna2.dz

المشرف العام على 
  اليوم الدراسي

  أ.د يحياوي السعيد



  

  اليوم الدراسي تحت عنوان

التربص الميداني التطبيقي لطلبة الليسانس 

  (اعداد وتوجيه)والماستر
  

  محاور اليوم الدراسي:

الجانب اإلداري والتنظيمي للتربص الميداني.1

لتربص الميدانيتخطيط وتنفيذ ا.2

مناهج الجيل الثاني لتدريس مادة التربية البدنية.3

والرياضيةدرس التربية البدنية .4

  خصائص تلميذ المرحلة المتوسطة والثانوية.5

  

  

  

  

  

  

الرجاء من األساتذة الراغبين في المشاركة ارسال ملخصات 

كأخر اجل عبر البريد  14/03/2019المداخالت قبل تاريخ 

k.hazhazi@univ-batna2.dzااللكتروني: 


	1
	2


المشرف العام على اليوم الدراسي

أ.د يحياوي السعيد



رئيس اليوم الدراسي

د. حزحازي كمال

رئيس اللجنة العلمية

د. سايح مدور عبد العالي

اللجنة التنظيمية

د. سحساحي مهدي

د. دغنوش عقبة

د. محمدي مهدي

د. جوبر مروان



بمعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

الطابق الثالث -قاعة مناقشات 

يـــوم الأربعـــاء

20 مارس 2019

أخر اجل لإرسال الملخصات عبر البريد الالكتروني 14 مارس 2019

Email : k.hazhazi@univ-batna2.dz

الدعوة عامة

ملاحظة: الحضور بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إجباري

من تأطير أساتذة من داخل وخارج المعهد

بالتنسيق مع مفتشي التربية الوطنية للتربية البدنية والرياضية

جامعة الشهيد بن بولعيد – باتنة2

معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

مخبر علوم وتكنولوجية النشاط الرياضي التربوي

قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

ينظم

إعداد

وتوجيه

يوم دراسي وتكويني للطلبة المقبلين على التخرج

تحت عنوان

التربص الميداني التطبيقي لطلبة الليسانس والماستر 
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اليوم الدراسي تحت عنوان

التربص الميداني التطبيقي لطلبة الليسانس والماستر (اعداد وتوجيه)



محاور اليوم الدراسي:

1. الجانب الإداري والتنظيمي للتربص الميداني

2. تخطيط وتنفيذ التربص الميداني

3. مناهج الجيل الثاني لتدريس مادة التربية البدنية

4. درس التربية البدنية والرياضية

5. خصائص تلميذ المرحلة المتوسطة والثانوية













الرجاء من الأساتذة الراغبين في المشاركة ارسال ملخصات المداخلات قبل تاريخ 14/03/2019 كأخر اجل عبر البريد الالكتروني: k.hazhazi@univ-batna2.dz
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