
 
 وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي

 بن باد�س مستغانماجامعة عبد ا�حميد 

 معهد ال��بية البدنية والر�اضية

 ال��بية البدنية والر�اضيةقسم 

 
 ينظم طلبة الدكتوراه تخصص النشاط البد�ي الر�ا��ي ال��بوي 

 :�عنوانمفتوحة أبواب 

 يف األنشطةاالختبارات  تصميم وبناء
   البدنية والر�ضية

 08/03/2022 يوم:
 *مدير املعهد  *تار د/ ميم خم الرئيس الشريف:
 أمحد..................رئيسا أ.د/ عطا هللا اللجنة العلمية:
 بن قوة علي...................عضوا /دأ.                 

 أ.د/ بن دمحان نصر الدين..........عضوا                 
 .....عضواأ.د بن قاصد علي احلاج حممد

 ...............عضواأ.د بن قناب احلاج 
 أ.د بن سي قدور احلبيب .........عضوا

 ................عضوابن برنو عثمان أ.د
 أ.د طاهر طاهر ..................عضوا

 أ.د/ كوتشوك سيدس حممد..........عضوا                 
 د/ عدة عبد الدمي..................عضوا                 

 ...............عضوا د. بن خالد احلاج
 ...............عضوا د. دحون العمري

 إبراهيم ............ عضواحرابش د. 
 اللجنة التنظيمية:
 ط.د/ سي طيب مجال.............رئيسا                 
 ط.د/ بن زعمة حممد رضا..........عضوا                 
 ط.د/ عطا هللا شهرزاد.............عضوا                      

 جلنة التحضري:
  األمني.....................رئيساط.د/ حساين حممد     
 ط.د/ حاسي حبيب الغايل....................عضوا     
 ط.د/ بودهري حممد األمني...................عضوا    

 :شرفةلجنة املال
                  أ.د/ طاهر طاهر -أ.د/ عطا هللا أمحد          -
    أ.د/ ادريس خوجة رضا              -         أ.د/ بن برنو عثمان -
 إبراهيم د/ حرابش -      بلقاضي عادل   د/  -  
 د/ بن خالد حاج -          د/ دحون عومري  -
 د/ مناد فضيل   -       د/ بن يوسف دحو   -

 إشكالية اليوم الدراسي:
يعترب موضوع القياس والتقومي وبناء االختبارات من املواضيع   

احلديثة واملهمة يف اجملال الر�ضي عامة والنشاط البدين الر�ضي 
لظاهرة احلركة لدى لراقبة مالرتبوي خاصة فهو يعترب أحد أشكال 

ابلديناميكية واحليوية، وهذا يؤدي لعدم ثبات نسان الذي يتميز اإل
، والذي املقاسة مع تغري اجملتمعات واألفراد واستقرار الظواهر

 حيتاج إىل أدوات خمتلفة لقياسه.
لتبين هذا اليوم الدراسي والقيام أببواب مفتوحة وهذا ما دفعنا   

من حيث أمهيتها وضرورهتا يف تصميم وبناء مقاييس  يف موضوع
النشاط الر�ضي بصفة خاصة وربطها ابلواقع ومسامهة العناصر 

تقييم يف تطوير علم القياس وهذا لغرض ربامج جديدة وال
البدنية، املهارية، النفسية، (وتشخيص وعالج خمتلف اجلوانب 

 .دالرتبوية واالجتماعية) للفر 
 أهداف اليوم الدراسي:

 بشكل عام. ساملقاييابلتصميم وبناء  ةمناقشة وإثراء املواضيع املرتبط - 
قبل الطلبة واليت هلا عالقة مبشروع  توسيع ومناقشة مواضيع املقرتحة من - 

 الدكتوراه الطور الثالث.
 تعويد الطلبة على املناقشة وطرح األفكار والنقد البناء يف جمال التخصص. - 
 االستفادة من أراء ووجهات النظر السادة اخلرباء املشاركني يف اليوم الدراسي. - 
واالستفادة من احللقات متكني الباحثني املبتدئني من مناقشة مواضيعهم  - 

 النقاش على هامش اليوم الدراسي.

  التعود على الدفاع على األفكار ووجهات النظر بشكل علمي ومنهجي. - 

  

 الفئة املستهدفة من اليوم الدراسي: -
 طلبة الدكتوراه.

 :حماور اليوم الدراسي 

  قياس وتقييم ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية يف الوسط الرتبوي من

 االبتدائي اىل اجلامعي. 

  النشاط الرتويح الر�ضي يف اجملتمع اجلزائري.قياس وتقييم 

 مناذج ملقاييس واختبارات خاصة ابملمارسة الر�ضية. 
:توار�خ مهمة               
 2022مارس  08وم ــــــــــــــدراسي يــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــالي -
  25/02/2022امللخصات  الستقبالآخر أجل  -
 01/03/2022املداخالت  الستقبالآخر أجل  -

 

اليوم الدراسي خاص بطلبة السنة الثانية دكتوراه شعبة النشاط البدين  -
 الر�ضي الرتبوي فقط.

ابخلط  PowerPointعرض املداخالت برب�مج يتم  -
Simplified Arabic  سم. 1وتباعد  14حبجم 

ترسل امللخصات واملداخالت كاملة يف االمييل اخلاص برئيس جلنة  -
 التنظيم، كما ميكنكم طرح انشغاالتكم يف نفس االمييل.

 

 خمرجات اليوم الدراسي: 

 توسيع املعارف يف جمال التخصص عند الباحثني. -
 من توجيهات اخلرباء.اثراء املواضيع علميا واالستفادة  -
 تعويد الباحثني النقاش واالحتكاك واملواجهة يف املواقف العلمية. -
 إدراك أمهية النقاش العلمي من خالل النقاش البناء.  -

 

 :شروط املشاركة

djamel.siteyeb.etu@univ-mosta.dz 


