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  عبيــةعبيــةـة الـش  ـة الـش  ــيمقراطييمقراطية الـد  ة الـد  ــــــة الجزائرية الجزائريــــــالجمهوريالجمهوري

عليــم العالــي والبحــث العلمــي
ّ
عليــم العالــي والبحــث العلمــيوزارة الت
ّ
  وزارة الت

دوة الجهوية لجامعات 
ّ
دوة الجهوية لجامعات الن
ّ
  الوسطالوسطالن

    

الث لنيل شهادة الّدكتوراه 
ّ
ور الث

ّ
الث لنيل شهادة الّدكتوراه عرض تكوين في الط

ّ
ور الث

ّ
  عرض تكوين في الط

    81028102//81028102بعنوان الّسنة الجامعية بعنوان الّسنة الجامعية 
 

 ::حسب الشعبةحسب الشعبة  ن في الطور الثالثن في الطور الثالثاملؤّسسة املعنية بالتأهيل لتنظيم التكوياملؤّسسة املعنية بالتأهيل لتنظيم التكوي
الث  0202جوان  20املؤرخ في  745طبقا ألحكام القرار رقم )

ّ
ور الث

ّ
ذي يحدد كيفيات تنظيم الّتكوين في الط

ّ
 ال

 (.وشروط إعداد أطروحة الّدكتوراه ومناقشتها
    

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

    ::مدرسة الدكتوراهمدرسة الدكتوراه
  0999أفريل  24املؤّرخ في  27-99من القانون  01حكام املادة قا أل حددة من طرف الوصاية طبالقائمة امل وفقإجبارية )

 (0221أوت  09املؤّرخ في  027-21من املرسوم التنفيذي  07واملادة 

 نشاط بدني رياضي تربوي
    

 رمز مخبر توطين التكوين محدد من طرف املديرية العامة للبحث
 C0871700 (تنية متبوع بسبعة أرقام، أنظر في املالحقيتشكل من حرف باللغة الال)

  ::حسب الشعبةحسب الشعبة  مشروع الّدكتوراهمشروع الّدكتوراه
0امليدان  * امليدان الرئيس ي

8شعبة ال 
 

 نشاط بدني رياض ي تربوي  STAPS علوم انسانية واجتماعية
 

 FILIERE 2      DOMAINE 1 GRAND DOMAINE * 
Activité physique et sportive 
éducative   

STAPS Sciences sociales et 
humaines 

  *
 .(أنظر في املالحق) 4وفق تصنيفات املديرية العامة للبحث امليادين الرئيسية ألاربعة 

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, LCA, AUMV 
 .تعلق برزنامة الشعبامل 0202غشت  29و 0202جويلية  02املؤرخ في  وفقا ألحكام القرار 2

كوين
ّ
كوينمسؤول الت
ّ
  ::حسب الشعبةحسب الشعبة  مسؤول الت

 بن حاج جياللي سماعيل
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 الفهـرس

 
 30 توطين التّكوين في الدكتوراه وطرق التمويل 1

 30 كوينمسؤول التّ  2

 30 ةبوطلعدد المناصب المالحصيلة المرحلية للتكوينات المفتوحة و 3

 30 كتوراهوين في الدّ كلجنة التّ األهداف المحددة للتكوين المقترح و 4

 30 المبّررة لفتح التّكوين داخل المؤسسة الماسترمسارات التكوين في  5

 30 المقبولة في المسابقة سةخارج المؤسّ من الماستر مسارات التكوين في  6

 30 االختبارات الكتابية للمسابقة 7

 30 البحث أعمالقترحة في الم مواضيع 8

 30 (حثمحاورالب) التّكوين وصف 9

 30 كوينالتّ  برنامج 11

 30 في التكوين لونالمتدخّ  11

 30 "(أ"أساتذة التعليم العالي وأساتذة محاضرين صنف ) أطير العلميفريق التّ  12

 30 أوالّدولية/و الوطنية االتّفاقيات: الّشركاء 13

 30 البحث ومشاريع مخابر 14

 30 تأشيرات 15

 13 بطاقة التلخيص  16

 11 قة مراقبة المطابقةبطا 17

 10 المالحق 18
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 :التمويل وطرق الدكتوراه في التّكوين توطين -1

 :طبيعة التّكوين - أ

 تأهيل 

  حسب الشعبة لتّأهيلا األولى لبدايةنة السّ              تأهيلالإعادة: ....................................... 
 لتّأهيلا األولى لبدايةالّسنة    تجميد: ...................................... 
بالنسبة لطلبات التجميد يجب إرفاق طلب مبرر مصادق عليه من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه )

 (والهيئات العلمية مع ضرورة الحاق حصيلة مرحلية

 :مؤّسسة ومدرسة الدكتوراه لتوطين التكوين في الدكتوراه حسب الشعبة -ب

 القسم المعهد/ الكلّية كتوراهمدرسة الدّ  المؤّسسة

جامعة الجياللي 

بونعامة بخميس 

 مليانة

نشاط بدني 

 رياضي تربوي

معهد علوم 

وتقنيات 

النشاطات البدنية 

 والرياضية

علم التربية 

 والحركة

 
 :حسب الشعبة التمويل المنتظرة للتكوين في الدكتوراه طرق - ج

 (ج.ا)عتمااات اال :التمويل المنتظرة طرق

يتم تحديد ) الصندوق الوطني للبحث للتكوين في الدكتوراه ااخل مخبر التوطينإعانة 

 (قيمة اإلعانة الحقا
 

لمؤسسة  8112المبلغ المخصص للتكوين في الدكتوراه في ميزانية التسيير 

 (قسم المخصص للتكوين في الدكتوراهال)* التوطين
 

 اج2800000
  (مشاريع وطنية أو دولية لدعم التكوين في الدكتوراه)مصاار أخرى لتمويل التكوين في الدكتوراه 

  اج2800000 :المجموع
 .(إضافة عبارة املوافقة أو الرفض)تأشيرة مدير املؤسسة بخصوص املبلغ املتعلق بميزانية التسيير * 

  :حسب الشعبة في الدكتوراهكوين مسؤول التّ  -8
 "(أ"ذ البحث قسم أو أستا" أ"مدير البحث أو أستاذ محاضر قسم  –أستاذ )

 

 بن حاج جياللي سماعيل :االسم واللّقب

 "أ"استاذ محاضر : تبةالرّ 

-s.ben-djilali@univ: البريد اإللكتروني 027556823 :فاكس      0670289256:☏

dbkm.dz 

 لّس بيان مختصر ل يرفق
ّ
 (وفق النموذج في املالحق) كوينعرض التّ باتية يرة الذ

 

* 
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 :المطلوبة المناصب وعدا المفتوحة كويناتللت المرحلية الحصيلة -3
 

 :الحصيلة المرحلية للتكوينات المفتوحة - أ
 

 الطبيعة
 التحديد

 (جزئيا مع التعليل –ال  –نعم )

 // دروس دعم المعارف

 // دروس في تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال

 // دروس حول البحث، التعليمية والبيداغوجيا

 // أيام دراسية

 // طرق أخرى
 

 
 : طلوبةعدا المناصب الم - ب

 (0حتى في حالة طلب تجميد التكوين بذكر العدد صفر ، 5في الملحق رقم  تحديد عدد المناصب حسب التخصص)

 
 :الّدكتوراه حسب الشعبة في التّكوين ولجنة المقترح للتكوين المحداة األهداف -4

 (التعليل حددها مع) :حسب الشعبة األهداف المحداة للتكوين المقترح -أ

 أهداف متعلقة بتكوين المكونين: 

يكمن الهدف الرئيس ي وراء فرع النشاط البدني الرياض ي التربوي الذي يطغى عليه البعد التربوي، التكفل        

بشريحة التالميذ املتمدرسين والطلبة الجامعيين التابعين للقطاع العمومي و القطاع التربوي الخاص، كل 

خصية ألاطفال و املراهقين و الطلبة الجامعيين ليس فقط من الزاوية البدنية و ذلك من أجل تنمية ش

والعالقات الاجتماعية   املهارات الحركية بل ألاهم يكمن في تنمية التحصيل التعليمي و التوافق النفس ي

 :الى ما يليكما تكمن اهداف التكوين  إلانسانية في الوسط الاجتماعي الذي ينتمون إليه

 .املعرفة العلمية للمكونين في  ميدان النشاط البدني إثراء  -

 .الرياض ي التربوي من أجل تحسين التكوين امليدان -

 .ممارسة ألانشطة البدنية الرياضية التربوية مجالالستفادة من خبرات الدول املتقدمة في  -

 .عقد اتفاقيات مع مخابر بحث دولية في التخصص -

 .رمجة الندوات وألايام الدراسية وامللتقيات العلميةالقيام بب -                

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
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 أهداف متعلقة بالبحث: 

 .معالجة مشكالت املطروحة في ميدان التربية البدنية والرياضية -

، وهو مبنيٌّ على الّتفسير واملعطيات: التبوء -
ً
كي ملا سيكون عليه الحال مستقبال

ّ
 .أي الّتخمين الذ

واهر املتعل  -
ّ
 . قة  بالتكوين وضبطها والّسيطرة عليهاالّتحكم بالظ

واهر الطبيعّية -
ّ
 .الوصول إلى نتائج علمّيٍة ومعرفّيٍة صحيحٍة ودقيقٍة في فهم الظ

ٍة  -
ّ
بيعية، ألامر الذي يقود إلى نتائَج أكثر دق

ّ
واهر الط

ّ
البعد عن الّتخمين والّتكهن عند دراسِة الظ

 .وشفافّيٍة 

 .ي ميدان ألانشطة البدنية والرياضية  التربويةالعمل على إعداد مقاييس واختبارات ف -

 إعداد برامج ومناهج في ميدان التربية البدنية والرياضية -

 .تقديم املستجدات  الالزمة  من خالل  تنويع طرق التدريب لكل رياضة في املنطقة -

 يةالاستفادة من التقنيات الجديدة والخبرات الشخصية في التعليم والتعلم في ألانشطة البدن -

 .والرياضية التربوية

 .إدراج املعرفة العلمية املتخصصة في ممارسة النشاط البدني الرياض ي التربوي في املنطقة -
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 :المؤسسة ااخل التّكوين لفتح في الشعبة المبّررة الماستر في التكوين مسارات -5

 

 ماسترالعنوان 
 في لماسترخرجين في اعات عدد المتتوقّ 

 نهاية السنة الجامعية الجارية

 86 نشاط بدني رياضي مدرسي

 :المسابقة في المقبولة المؤّسسة خارج في الشعبة من الماستر في التكوين مسارات -6

 
 مؤّسسة التكوين  عنوان الماستر 

كل مؤسسات الوطن التي توطن شعبة  النشاط البدني الرياضي المدرسي
 (معهد 23) اضي التربويالنشاط البدني الري

كل مؤسسات الوطن التي توطن شعبة  النشاط البدني الرياضي الترويحي

 (معهد 23) النشاط البدني الرياضي التربوي

 .تتيح شهادات الماستر المنبثقة من نفس الشعبة إمكانية الترّشح للمسابقة :هام
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 (اجباريااثنان اختباران )االختبارات الكتابية 

 المدة ساعة ونصف 00 المعامل مادة مشتركة في الماستر، امتحان حول. 

 ،المدة ساعتان على األقل 00 المعامل امتحان في التخصص في الماستر. 

 

 :البحث أعمال في المقترحة المواضيع -7

 
  البدنية والرياضية في املؤسسات التربوية التربيةتقويم تطبيق الجيل الثاني من منهاج. 

  الجزائرية ياضيةالر  املؤسسات في القرار  صنع في الجماهيري  الاتصال وسائل دور.. 

  العالقة بين الروح الرياضية والذكاء الانفعالي لدى تالميذ الطور الثانوي. 

 اثر برنامج تعليمي للتصور العقلي على تعلم بعض املهارات الرياضية لدى تالميذ الطور املتوسط 

  ى اداء اساتذة التربية البدنية والرياضية في مرحلة العالقة بين الرضا عن التدخل املالي ومستو

 التعليم الثانوي 

  العالقة بين مستوى دافعية الانجاز الرياض ي ومستوى الطموح لدى طلبة العبي جامعة خميس

 .مليانة

  الجامعي على التربية الصحية  للطالبالتربوي و أثر ممارسة التربية البدنية والرياضية في الوسط. 

 ملواطنة الصالحة في محتوى مناهج  الجيل الثاني للتربية البدنية والرياضيةدراسة قيم ا 

 أثر ممارسة التربية البدنية والرياضية على ألاطفال املتوحدين في مراكز التأهيل.  

 الرضا عن جودة الحياة لدى املعاقين املمارسين للنشاط البدني الرياض ي املكيف 

 ي تنمية املهارات الحياتية لدى املعاقين بصريااثر ممارسة النشاط الرياض ي املكيف ف 
 

 وصف التّكوين  -2
 (محاور البحث)

 القياس والتقويم في ألانشطة البدنية والرياضية التربوية 

  دراسة تحليلية ملدى تطبيق الجيل الثاني من منهاج التربية البدنية والرياضية في املؤسسات

 التربوية

 دنية والرياضيةالتربية الب في البحث طرق ومناهج . 

  إعداد برامج رياضية تربوية هادفة على أسس علمية سليمة للمعالجة النفسو اجتماعية لظاهرة

  في الوسط الاجتماعي العنف

  تشخيص الظواهر الاجتماعية وإيجاد حلول لها من خالل النشاط البدني الرياض ي التربوي. 

 واهر ال
ّ
ٍة البعد عن الّتخمين والّتكهن عند دراسِة الظ

ّ
بيعية، ألامر الذي يقود إلى نتائَج أكثر دق

ّ
ط

 .وشفافّيٍة 

 إيجاد معارف عصرّيٍة جديدٍة والعمل على تطويرها. 

 أهمية النشاط البدني الرياض ي في تحسين كفايات التالميذ. 

 النشاط البدني الرياض ي و النمو العقلي و النفس ي. 
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  (طاتشابالملحق تفاصيل النّ  تُرفق): برنامج التّكوين  -9

 
 6داسي سّ ال 5داسي سّ ال 4داسي سّ ال 3داسي سّ ال 8داسي سّ ال 1داسي سّ ال شاطاتالنّ 

دروس إجباريّة 

 لتعزيز المعارف
     سا 24 سا 24

تكنولوجيات اإلعالم 

 واالتّصال
     سا 42 سا 42

     سا 42 سا 42 المنهجيّة

اللّغات األجنبيّة 

 (اللّغة االنجليزية)
 سا 42 سا 42 سا 42 سا 42 سا 42 سا 42

   سا 42 سا 42  سا 42 البحث الوثائقي

دروس في تلقين 

 البيداغوجيا
     سا 42 سا 42

   سا 42 سا 42 سا 42 سا 42 ورشات

   4 - 2 4 - 2 4 - 2 4 - 2 ملتقيات

أعمال شخصية 

 لطالب الّدكتوراه
 سا 422 سا 282 سا 282 سا 422 سا 422 سا 422

 :هام
 الدروس المقدمة تدخل في إطار الحجم الساعي لألساتذة الباحثين. 

  يمكن تنظيم هذه الّدروس حسب . أسبوعيّا( 00)يحّدد الحجم الّساعي لدروس دعم المعارف بساعتين

 .كّل تخّصص أو جمعها في نفس الشعبة

 ث الوثائقي ودروس تلقين يمكن للّدروس في تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال والمنهجيّة والبح

 . البيداغوجيا أن تكون مشتركة بين الشعب

 دفتر طالب الدكتوراه اجباري لتدوين المكتسبات والمتابعة المستمرة. 
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 : كوينفي التّ  ونلالمتدخّ  -11

 شاططبيعة النّ  الّصفة قباالسم واللّ  
 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ بوعجناق العربي 00
 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ العربي محمد 00
 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ أوباجي رشيد 00
 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ الصادق اسماعيل 00
 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ ناصر محمد 05

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ ات محاضر  أ.م.أ نمرود بشير 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ بوكراتم بلقاسم 00

 واالتّصال اإلعالم تكنولوجيات أ.م.أ بلعيد عقيل عبد القادر 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ بن حاج طاهر عبد القادر 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ بورزامة داود  00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ سالمي سيد علي 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ عبد هللا نجايمي نور الدين  00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ عطاب إبراهيم 05

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ ناصري جمال 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ ملوك كمال 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ رابحي امحمد 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ مخطاري عبد الحميد 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  م.أ حريتي حكيم 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  ع.ت.أ تمطاوسين احمد 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ مخطاري عبد الحميد 00

 أعمال موجهة+ ورشات+ ملتقى+ محاضرات  أ.م.أ سكارنة جمال 00
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 :أو الّدولية/االتّفاقيات الوطنية و: ركاءالشّ  -18
  (فاقيات بالملحقاالتّ  رفقت)

 

  ّسات المشاركةالمؤس 
 (:جامعات، شركات، مخابر، مراكز بحث)

 3معهد التربية البدنية والرياضية جامعة الجزائر -0

 بويرةمعهد التربية البدنية والرياضية جامعة ال -8

 لشلفمخبر النشاط البدني والرياض ، املجتمع، التربية والصحة جامعة حسيبة بن بوعلي ا -3

 املركز الجامعي تيسمسيلت. القياس والتقويم في الانشطة البدنية   والرياضية  -4

 جامعة البويرة في الانشطة البدنية   والرياضيةمخبر العلوم الحديثة  -5

  
  :خابر ومشاريع البحثمال -13
   (إرفاق محضر اجتماع رؤساء الفرق ومشاريع البحث قيد االنجاز)

 نمخبر توطين التكوي: 
 (إرفاق محضر اجتماع رؤساء الفرق ومشاريع البحث قيد االنجاز)

 اإلمضاء، الختم، التّاريخ ورقم االعتماا مدير المخبر  اسم المخبر 

   

   

 

  (وطنية أو اولية) مشاركةأخرى بحث أو مشاريع مخابر: 
 (إرفاق محضر اجتماع رؤساء الفرق ومشاريع البحث قيد االنجاز)

 التاريخ ورقم االعتماااإلمضاء، الختم،  ير المخبرمد اسم المخبر

، والبدني الرياضي النشاط البدني
 المجتمع، التربية والصحة 

 13/14/8113المؤرخ في  848رقم  سبع بوعبد هللا

القياس والتقويم في االنشطة البدنية 
 والرياضية

 81/17/8114المؤرخ في  547رقم  سعايدية هواري

االنشطة البدنية  العلوم الحديثة في
 والرياضية

 18/14/8114 مزاري فاتح
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 الجمهوريــة الجزائريــة الـّديمقراطيـة الـّشعبيــة

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي
 المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين

 
  مطابقة مطابقة الالبطاقة مراقبة بطاقة مراقبة 

  ور الث الثور الث الثالط  الط  كوين في كوين في طلب تأهيل الت  طلب تأهيل الت  لل

 

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة :املؤسسة -0

 تجميد   إعادة تأهيل    تأهيل :  طبيعة التكوين -8

3-  
ّ
  شرق     غرب   وسط:  دوة الجهوية للجامعاتالن

 علوم انسانية واجتماعية :امليدان الرئيس ي -4

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: امليدان -5

 بدني رياض ي تربوي نشاط  :الشعبة -6

خصص -7
ّ
   النشاط البدني الرياض ي املدرس ي :الت

 مخبر النشاط البدني الرياض ي ، املجتمع التربية والصحة :مخبر توطين التكوين
    :رمز املخبر  -0

 

 :مسؤول التكوين -8

 سماعيل بن حاج جياللي :الاسم واللقب

 "أ"قسم  بحثأستاذ  مدير بحث           " أ"أستاذ محاضر قسم       تعليم عالي أستاذ   : الرتبة

  :عدد املناصب املطلوبة -3

 :عدد املناصب املمنوحة من طرف الندوة الجهوية للجامعات -4

C 0 8 0 1 0 3 0 

    

    

  * 
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 * 
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 : قــحمال

 

  محاضرات، دروس إجباريّة، ) حسب الشعبة والتّخصص لالبرنامج المفصّ  :1الملحـق رقم

 .(ورشات، ملتقيات

 ــات مع مؤسسة جامعيةتفاقياال :8ـق رقم الملح. 

  سة للقطاع المستخدممؤسّ ــات مع تفاقياال :3الملحـق رقم. 

  لكّل مشارك في التّكويناتية يرة الذّ السّ عن نموذج  :4الملحـق رقم. 

  للتكوين المقترح حسب الشعبة والتّخصص جدول مفّصل :5الملحـق رقم. 
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  00امللحـق رقم امللحـق رقم 
 

 حسب الشعبة والتّخصص البرنامج المفّصل
 ( اروس إجباريّة، محاضرات، ورشات، ملتقيات)

 (وتخصص بطاقة واحدة مفّصلة لكّل نشاط)

 يجب إبراز الّدروس المبرمجة للّسنة األولى من التّكوين 

 

 )محاضرات)البرنامج املفصل 

 النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 البيداغوجية السداس ي ألاول : املادة  

 

 ألانشطة البدنية والرياضية ضمن التربية العامة مكانة- 1

 املذاهب والنظريات التربوية املعاصرة-2 

 ألانشطة البدنية والرياضية الغايات وألاهداف- 3 

 تحليل العملية التعليمية التعلمية في ميدان ألانشطة البدنية والرياضية- 4 

 ج التربية املقارنةنظريات ومناه- 6أساليب التعليم التقويم والتدريس - 5 .

 ألانشطة البدنية والرياضية في مختلف ألاوساط التربوية- 7 

 العملية التعليمية ووسائل الدعم و إلاسناد البيداغوجي - 8 

 أساليب القياس والتقويم في مجال األنشطة البدنية والرياضية -09

 طرق تدريس األلعاب الجماعية والفردية -10

 )تمحاضرا)البرنامج املفصل 

 النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 املعرفة املتخصصة السداس ي الثاني: املادة 

 مطالب النمو ملرحلة ما قبل املدرسة - 1

 مطالب النمو ملرحلة ما قبل الابتدائي- 2

 مطالب النمو ملرحلة ما قبل املتوسط- 3 

 مطالب النمو ملرحلة التعليم الثانوي - 4 

 التعليمي الفعل ومساهمتها في التربوية العملية محددات -27 

 معارف حول طرق التدريس في استعمال الوسائل الحديثة -22

 دراسة عناصر اللياقة البدنية املتعلقة باألنشطة الرياضية املدرسية -25

 نظام تدريس املقاربة بالكفاءات   -21

 عبر ألاطوار  التعليم ملراحل النمو مطالب -29-
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 املدرسية  والصحة اضيةوالري البدنية ألانشطة -02

 وارتباطها باألنشطة الالصفية  والرياضية البدنية ألانشطة -00

 الديناميكي الحركي التعلم و املراقبة 08-

 دراسة الجوانب الحسية الحركية من خالل النشاط البدني الرياض ي -00

 طرق تنمية الجوانب العاطفية الوجدانية عبر املواقف التعليمية -01

 البرنامج املفصل )محاضرات(

 )بطاقة واحدة مفصلة لكل نشاط(

 النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 املادة: املنهجية السداس ي الثاني

 العلمي التفكير أسلوب وأهداف مبادئ-0

 العلمي للتفكير الفلسفية التيارات -0

 البنيوي  العلمي التفكير أسلوب-1

 الوجودي العلمي التفكير أسلوب 4-

 الظاهراتي العلمي فكيرالت أسلوب 5-

 الانساني العلمي التفكير أسلوب 6-

 العلمية املقاربات 7-

 النقدية التحليلية الشمولية املقاربة 8-

 والسيبرنتيكية النسقية املقاربة 9-

 البيداغوجية الاستراتيجية املقاربة- 02

 العلمي البحث تقنيات 11-

  العلمي البحث وسائل-00-

 الاختبارات بناء -01

 بطاريات الاختبارات الدافعية-04

   )ورشات)البرنامج املفصل 

 النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 البيداغوجية السداس ي ألاول : املادة 

 

 مكانة ألانشطة البدنية والرياضية ضمن التربية العامة- 1 

 املذاهب والنظريات التربوية املعاصرة-2 

 هدافألانشطة البدنية والرياضية الغايات وألا - 3 

 تحليل العملية التعليمية التعلمية في ميدان ألانشطة البدنية والرياضية- 4 

 أساليب التعليم التقويم والتدريس - 5 .
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 نظريات ومناهج التربية املقارنة - 6

 ألانشطة البدنية والرياضية في مختلف ألاوساط التربوية - 7

 داغوجيالعملية التعليمية ووسائل الدعم و إلاسناد البي- 8

 

  )ورشات)البرنامج املفصل 

 النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 البيداغوجية السداس ي ألاول : املادة 

 

 العامة التربية ضمن والرياضية البدنية ألانشطة مكانة-1

 املعاصرة التربوية والنظريات املذاهب 2-

 وألاهداف الغايات والرياضية البدنية ألانشطة 3-

 .والرياضية البدنية ألانشطة ميدان في التعلمية تعليميةال العملية تحليل 4-

 والتدريس التقويم التعليم أساليب 5-

 املقارنة التربية ومناهج نظريات 6-

 التربوية ألاوساط مختلف في والرياضية البدنية ألانشطة 7-

 البيداغوجي إلاسناد و الدعم ووسائل التعليمية العملية 8-

 
  )اتورش)البرنامج املفصل    

 النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 املنهجية : املادة  

 السداس ي ألاول 

 .مبادئ وأهداف أسلوب التفكير العلمي -0

 .التيارات الفلسفية للتفكير العلمي -0

 .أسلوب التفكير العلمي البنيوي  -1

 .أسلوب التفكير العلمي الوجودي -4

 .أسلوب التفكير العلمي الظاهراتي -7

 .تفكير العلمي إلانسانيأسلوب ال -2

 .املقاربات العلمية -5

 .املقاربة الشمولية التحليلية النقدية -1

 .املقاربة النسقية والسيبرنتيكية -9

 .املقاربة إلاستراتيجية البيداغوجية -02

 .تقنيات البحث العلمي -00

 .إعداد الاستبيان واملقابلة وبناء الاختبارات -00

 .املالحظة -01
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 )ورشات)ملفصل البرنامج ا

 النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 املنهجية: املادة  

 السداس ي الثاني  

 

 (.دراسة الحالة، طريقة تحليل النشاط، تحليل املضمون )تقنيات البحث العلمي   -0

 .التقنيات إلاحصائية في البحث العلمي -0

 .تقنيات إلاعالم آلالي في البحث العلمي -1

 .بطاريات الاختبار  -4

 .لقياسات املرفولوجيةبطاريات ا  -7

 .بطاريات الاختبارات البدنية  -2

 .بطاريات الاختبارات الفيزيولوجية  -5

 .بطاريات اختبارات التحصيل املدرس ي والعقلي  -1

 .بطاريات الاختبارات النفسية  -9

 .بطاريات الاختبارات النفسية الاجتماعية -02

 .الجانب النفس ي الحركي -00

 .عملية التقييم والتقويم التربوي  -00

 .لقياس والتقديرعملية ا -01

 

 )ورشات)البرنامج املفصل  

 النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 امللتقى: املادة  

 السداس ي ألاول والثاني  

عرض ومناقشة املواضيع املختارة من طرف الطلبة لتحضير أطروحة الدكتوراه مع ألاستاذ املشرف على امللتقى 

 .تنشيط ندوات علمية لطلبة الدكتوراه+ 
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 33امللحـق رقم امللحـق رقم 
 

  سة للقطاع المستخدممؤسّ ــات مع تفاقياال
 (وثيقة رسمية عليها رمز المؤسسة) 

 

 

 رسالة نوايا نموذجية
 

 
 

: كتوراه المعنون بـموافقة على الّشراكة بخصوص التّكوين في الدّ  :الموضوع

............................................................. 

 .......................................................................................................... :الخاص بـ 

 

بموافقتها ................. .............................................مؤّسسة لهذه الوثيقة، تصّرح  اوفق

كوين لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّن في التّ  كشريك....... ..................................مرافقة جامعة  على

 .عاله اهتماما منها بمحاور البحث المتضّمن لهاأ

 :ما يأتيل دورنا فيويتمثّ لمشروع ذات التّكوين، د انضمامنا ، نؤكّ وعليه

 المشاركة في تحضير موضوع البحث. 

 إطار التكوين،في المشاركة في الملتقيات المنظمة 

  ّينان المناقشات كمدعوّ المشاركة في لج، 

  ،تحضير أطروحاتهم طلبة الّدكتوراهفي إطاراستقبال عملية  ،قدر المستطاعتسهيل. 

مرتبطة بالمهام الموكلة إلينا في إطار شراكتنا في التّكوين النوفّر اإلمكانيات المادية والبشرية 

 .قصد تحقيق األهداف المسطّرة

 

 :اقانون   المخولخص لشّ إمضاء ا

 

 :الوظيفة
 

 :التاريخ
 

 ختم رسمي أو رمز المؤسسة
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  44امللحـق رقم امللحـق رقم 

  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية
 11رقم  العضو

 

 

 

 

 بن حاج جياللي سماعيل :االسم واللّقب

آخر شهااة محّصل عليها 

 :وتاريخ إصدار

 التاهيل الجامعي

00/00/0000 

 لرياضيةنظرية ومنهجية التربية البدنية وا :التخّصص

 "أ"استاذ محاضر  :الّرتبة

 مدير مساعد مكلف بالدراسات وشؤون الطلبة :الوظيفة

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة :المؤّسسة األصلية

المجاالت العلمية المشتغل 

 :فيها

 عضو في فرقة بحث   -

القيام ببحوث نفسية اجتماعية معمقة من منظور النشاط البدني الرياضي  -

 .التربوي لمعالجة مختلف االفات االجتماعية في المجتمع الجزائري

 النشاط البدني الرياضي التربوي -

 المشاركة في عدة ملتقيات وطنية ودولية -

تشخيص الظواهر االجتماعية وايجاد حلول لها من خالل النشاط البدني 

 .الرياضي التربوي

المنشورات الخمس 

 :األخيرة

قتها ببع  المهارت الفنية في كرة القدم لدى الالعبين فةة الثقة بالنفس وعال -

 .سنة 00اقل من 

دور النشاط البدني الرياضي التربوي في تحقيق التوافق الدراسي لدى تالميذ  -

 المرحلة الثانوية في حصة التربية البدنية

 التوافق الدراسي وعالقته بدافعية التعلم في حصة التربية البدنية والرياضية -

 لدى تالميذ المرحلة الثانوية

تجاهات التالميذ البدناء نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي التربوي في ا -

 مرحلة التعليم الثانوي

الضغوط المهنية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى اساتذة التربية البدنية  -

 .والرياضية بالمرحلة الثانوية
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 18رقم  العضو

 

  

  

  

  

  

  

 بن حاج طاهر عبد القادر :االسم واللّقب

آخر شهااة محّصل عليها 

 :وتاريخ إصدار

 التاهيل الجامعي

05/05/0000 

 نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية :التخّصص

 "أ"استاذ محاضر  :الّرتبة

 استاذ دائم :الوظيفة

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة :المؤّسسة األصلية

المشتغل المجاالت العلمية 

 :فيها

 عضو في فرقة بحث   -

القيام ببحوث نفسية اجتماعية معمقة من منظور النشاط البدني الرياضي  -

 .التربوي لمعالجة مختلف االفات االجتماعية في المجتمع الجزائري

 النشاط البدني الرياضي التربوي -

 المشاركة في عدة ملتقيات وطنية ودولية -

ة وإيجاد حلول لها من خالل النشاط البدني الرياضي تشخيص الظواهر االجتماعي

 .التربوي

المنشورات الخمس 

 :األخيرة

دور النشاط البدني الرياضي المكيف في تنمية الصحة النفسية لذوي االحتياجات  -

 الخاصة حركياذ

 .سمات الشخصية وعالقتها بدافعية االنجاز لدى المعاقين حركيا -

 .ف في تنمية سمات الشخصية لدى المعاقين حركيادور النشاط البدني المكي -
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 سالمي سيد علي :االسم واللّقب

آخر شهااة محّصل عليها وتاريخ 

 :إصدار

 التاهيل الجامعي

00/00/0000 

 نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية :التخّصص

 "أ"استاذ محاضر  :الّرتبة

 وم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةمدير معهد عل :الوظيفة

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة :المؤّسسة األصلية

أو من خالل المشاركة CNEPRUضمن مشروعين للبحث   باحث- :المجاالت العلمية المشتغل فيها

بفعالية في مختلف التظاهرات العلمية من أيام دراسية ملتقيات وطنية و  

حثية و مداخالت علمية شملت مختلف الفروع و الميادين دولية بأوراق ب

التي تخص البحث العلمي في الرياضة و باألخص النشاط البدني 

 الرياضي المجال الخصب لمختلف بحوثي و 

رئيس شعبة التدريب الرياضي  ، بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

ائييير للسييينة والرياضيييية جامعييية الجالليييي بونعامييية خمييييس مليانييية الجز

 .0000/0000الجامعية 

عالقة االمن الوطني بالعنف فيي مالعيب كيرة :"مقال علمي بعنوان   :المنشورات الخمس األخيرة

 .بمجلة الخبير العدد الرابع، جامعة الجلفة". القدم الجزائرية

 ميدى تيأثير طريقية اليتعلم بأسيلوب النمذجية فيي :"مقال علمي بعنوان

، مجليية "مهيياري لالعبيكييرة اليييد أواسيي الرفييع ميين مسييتوى األداء ال

 .، جامعة العربي بن مهيدي بام البواقي00التحدي ، العدد رقم 

  دور االعييالم الرياضييي فييي توجيييه تالميييذ نحييو ممارسيية نشيياطاتهم

 .البدنية و الرياضية، مجلة الخبير العدد السابع
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 14رقم  العضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عطاب ابراهيم :االسم واللّقب

ل آخر شهااة محصّ 

 :عليها وتاريخ إصدار

 التاهيل الجامعي

00/00/0000 

 نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية :التخّصص

 "أ"استاذ محاضر  :الّرتبة

رئيس شعبة التدريب الرياضي  ، بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  :الوظيفة

 والرياضية جامعة الجاللي بونعامة خميس مليانة

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة :ألصليةالمؤّسسة ا

المجاالت العلمية 

 :المشتغل فيها

 عضو في فرقة بحث -

القيام ببحوث نفسية اجتماعية معمقة من منظور النشاط البدني الرياضي التربوي  -

 .لمعالجة مختلف االفات االجتماعية في المجتمع الجزائري

 النشاط البدني الرياضي التربوي -

 لمشاركة في عدة ملتقيات وطنية ودوليةا -

تشخيص الظواهر االجتماعية وايجاد حلول لها من خالل النشاط البدني الرياضي 

 .التربوي

المنشورات الخمس 

 :األخيرة

أهمية التحضير البدني العام في الرفع  من مستوى األداء و النتائج في رياضة كيرة  -

، 00سينوية ، تصيدر عين جامعية الجزائير مجلة علمية محكمية  "بر  القدم صنف أكا

 .م 0000العدد، جوان 

أهمية دور الرياضة المدرسية في اكتشاف المواهيب الرياضية فيي مرحلية التعلييم    - 

مجليية علمييية محكميية سيينوية ، تصييدر عيين  "(سيينة 00صيينف أقييل ميين )   المتوسيي  

  0005، العدد، جوان 00جامعة الجزائر 
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 15رقم  العضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمطاوسين احمد :سم واللّقباال

آخر شهااة محّصل عليها 

 :وتاريخ إصدار

 التاهيل الجامعي

00/00/0000 

 نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية :التخّصص

 "أ"استاذ محاضر  :الّرتبة

 استاذ دائم :الوظيفة

 0الجزائر  معهد التربية البدنية والرياضية دالي ابراهيم جامعة :المؤّسسة األصلية

المجاالت العلمية المشتغل 

 :فيها

 عضو في فرقة بحث -

القيام ببحوث نفسية اجتماعية معمقة من منظور النشاط البدني الرياضي  -

 .التربوي لمعالجة مختلف االفات االجتماعية في المجتمع الجزائري

 النشاط البدني الرياضي التربوي -

 ليةالمشاركة في عدة ملتقيات وطنية ودو -

تشخيص الظواهر االجتماعية وايجاد حلول لها من خالل النشاط البدني 

 .الرياضي التربوي

المنشورات الخمس 

 :األخيرة

اثر التمرينات البليومترية في تنمية القوة االنفجارية لتحسين قوة  - 

.. -التصويب لدي طلبة التربية البدنية و الرياضية تخصص كرة القدم 

مخبر علوم وتقنيات مجلة تصدر عن .. 0000جوان -رالجزائ-(00)العدد 

 - 00الجزائر النشاط البدني والرياضة 

مدى تأثير الوسائل البيداغوجية على سير حصة التربية البدنية والرياضية 

الجزائر مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضة جامعة تصدر عن 

 0000الجزائر-(13)العدد  00
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 55لحـق رقم لحـق رقم املامل
 

 جدول مفّصل للتكوين المقترح حسب الشعبة والتّخصص

 8102-8102للسنة الجامعية 

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة –معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  : املؤسسة

 

  الشعبة امليدان امليدان الرئيس ي
ّ
 كوينمسؤول الت

عدد 

 املناصب
 التخصصات

 عدد املناصب

حسب 

 
ّ
 خصصالت

كوين 
ّ
 نوع الت

تأهيل أو إعادة )

 (التأهيل

 

العلوم الاجتماعية 

 وإلانسانية 

 

علوم وتقنيات 

النشطات البدنية 

 والرياضية

 

نشاط بدني 

 رياض ي تربوي 

 

بن حاج جياللي 

 سماعيل
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النشاط البدني الرياض ي 

 املدرس ي

 

21 

 

 تاهيل

نشاط البدني الرياض ي 

 الترويحي

 

21 

 

 اهيلت

 
 


