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 المحور األول:

 العرر الحجيث في السجال الرياضي. تكشهلهجيمداىسة  
 المحور الثاني:

 بين الشجاح و االخفاق. الفارقة التفاصيلو  الرياضيمتطمبات  
 :هامة تواريخ

من تاريخ  2022فيفري   01 يتم ارسال السمخرات قبل -
عمى أن يتم ارسال السجاخالت  .السحجد لبجاية األبهاب السفتهحة 

 .2022 فيفري  07كاممة قبل 
 مالحظة:

 simplified بالخط pptتعرض السجاخالت بالبهوربهنت  -
arabic   سم.1و تباعج  14بحجم 

 -شعبة التجريب الرياضي-طمبة الجكتهراه  الفئة المدتهدفة:
 .-مدتغانم–معيج التربية البجنية و الرياضية  -الدشة الثانية 

 عمى:.يرجى االترال برئيس لجشة التشعيم ،استفدارألي 
abdelkader.zaoui.etu@univ-mosta.dz 

 االيسيل أعالهكسا ترسل السمخرات و السجاخالت كاممة الى 
 

 د.بهغالية فايــــــــــزة    د.مقــــجس مهالي ادريـــــــــــــــس               
 د.ببهشة وىيـــــبد.ىــــــهار عبـــــــج المـــــــــطيـــــــف                   
 د.العياشي سالمد.بــــــــــارودي دمحم أمــــيـــــــــــــــــــن                   
 د.فـــــــــغـــــــمــــــــهل ســـــشــــــــهســـــــي                   

 
 رئيدا         ــــــج   رة مــــــحــــــســـــــــــط.د شـــــــــيــــــــــــ : لجنة التحضير 

 مطـــــــــرق سيـــــــــــج احســـــــــج         عزها    ط.د                  
 ــــــادر        عزهاعـــبـــــــــج الــــــقــــ زيتهنيط.د                   
 عزها         غـــــالــسـيـــــة عبــــج الحميــــــــمط.د                   
 عزها         خـــــهجــــــــة يـــــــــــهســـــــــــــــــــــف ط.د                  
                    عزها      ـــــان   ــجة ســـــفـــــيـــــــــــــط.د حـــــــــســـيـــــ                  

 :االبواب المفتوحةفكرة 
و جشة التكهين تأتي ىاتو االبهاب السفتهحة في اطار عسل ل

سين و تث طمبة الجكتهراه التطهير من امكانيات رغبة مشيا 
ذات الرمة  جراساتالبحهث و العرض  مجيهداتيم من خالل

مجى تحكسيم في األسس الشعرية و العسمية إللقاء  إلظيار
السحاضرات و عرض الجراسات، بغرض االستفادة من 

 مجى االلسام بسهضهع االطروحة . و اظيارالسشاقذات 
 :االبواب المفتوحةأهداف 

تبادل االفكار و  من خاللتغميب السشطق التذاركي  - 1
و السشاقذة العسيقة  أثشاء االثراءالسقترحات التي تتمخص 

 لسهاضيع الجراسات السختمفة.
و تقشيات الشذاطات اظيار مجى التقجم الحاصل في عمهم  - 2

 في السعيج بسختمف الذعب و التخررات  البجنية و الرياضية
  و اظيار القهاسم السذتركة من اجل التعسق اكثر في التفاصيل

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 2222فيفري  51يوم: 

 -مديــــر الــمعهـــد-د.ميــــم مختـــار    الذـــرفـي:س ــــــــــــالـرئيــ
  

  رئيدا            يــــــــــــــــــــهة عمــــــــن قـــــــأ.د ب     :ـةياللجنة العلم
  عزها      جـــــــــــســــــــاء هللا احــــــــــأ.د عط                   

 عزها           أ.د بن دحسان نرر الجين        
 عزها          أ.د كهتذهك سيجي محـســــج                   
 عزها       ــــــــجةـــــــــــم عـــــج الجايـــــبــــــــد.ع                   

 عزهاد.بـــمقــــــــــاضــــــــــــــــــي عــــــــادل                
 
 رئيدا         زاوي عــــبـــج الـــــقــــــــــــــادرط.د   :يةجنــــة التنظيــمللا

 عزها       مشرهري أسساء البتهلط.د                      
 ـــــن        عزهاـــمخمهفـــي بــــــهمـــــجيـــــــط.د                     

 بحضور لجنة اإلشراف و المتابعة:
 د.غـــــهال عــــــــــــجة                   مـــــــــــــــــــيـــــــكــــــــزاوي حـــــــــســـــد.ح

 د.عامـــــر عامـــــر حديـــــــــــــــن                   د.مــــجانـي محســج
 


